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*MÁNESU « !

Ped deseti lety jste si založili spolek. Dali jste mu krásné, veliké jméno a v jednom

z prvních spoleenských veer poslechli jste, a my mnozí s vámi, výklad o svém zvoleném

patronu. Vyhledali jste si také za spolkového náelníka velkého umlce, v jehož dílech dále

žije velký odkaz Josefa Man esa. Neostýchám se vyznati, že pes to vše jsem na Vaše poínání

hledl bez zvláštního vzrušení. Vte mi, ne proto, že jste byli mladí, sotva škole odrostlí a že

mnozí z Vás ješt ve škole sedli. Proto dojista ne. Ale Vy sami víte, co se v eském život

rodí spolk teba s nejlepšími intencemi v ustavující valné hromad, s pkn formulovanými

stanovami a pak se svolávají schze výborové týden co týden, tam se mnoho mluví, mnoho
horlí a debatuje, zlobí, žehrá a usnáší, ale z toho všeho nerodí se nic, co by eskému svtu

prosplo a málo, co by i jen lenm spolku pinášelo morální nebo materielní výhody. Myslel

jsem si : spolek jako spolek, o jedno jméno víc v adresái. Líbila se mi Vaše pieta k Mánesovi,

Vaše dvivá píchylnost k Alešovi — víc ve své pamti nenalézám. Scházeli jste se, vídal

jsem Vás, sesedávali se v malé tlumy, chodívali pohromad, ale nevím, zda jste byli vždy

svorni, nebo zdali jste mezi sebou mli jaké spory. Dlouho se mi zdálo, že jste spolkový

spolek, snad pece lepší než mnohý jiný a že Vás drží hlavn Vaše mládí pohromad.

Nyní vím, že jste konali víc. Váš spolek stával se rok od roku starší a Vy s ním. Vymohli

jste si poznání, že pouze lety. Co se mn a nepochybn také jiným zdálo být zvyklými

schzkami spolkovými, ukázalo se po ase, že bylo ohništm, na nmž se opravdu vailo.

Chtlo se Vám ven, na vzduch, do tlaenice života a to je pochopitelno, nebo jste cítili v sob
teplotu a sílu mládí. Mli jste, ekne se, více odvahy nežli rozvahy pi svých zámyslech

a podnicích, ale, myslím, že nejmén práva má k této výtce ten, kdo ji Vám iní.

Zkoumali jste pdu »Listy z palety« a nalezli slabou
;

volání zašlo bez ohlasu. Pozvedli

jste, nezaleklí a nezastrašení, hlasu výše a volali do svta jméno M. Aleše. Byl jsem pede
dvma lety pítomen onomu veeru, kdy jste mu odevzdávali, co jste uinili s nadšením

a obtavostí. A v té chvíli, kdy jsme Vás vidli tísniti se kol tohoto mistra, k nmuž jste se

všech stran obraceli zraky, v nichž byl obdiv, úcta i láska, když se zvedl v síni nesený

a mohutnící zvuk chorálu svatováclavského, tu pál jsem si míti dar rozohovací výmluvnosti.

Nebyl bych Vám vykládal jakost um ní Alešova, nebo sami jste ukázali, kterak ji ceníte, když

jste sestavovali výbor jeho prací. Nebyl bych ani vyslovil pání, aby tento trojdílný výbor

rozšíil a zpevnil povs mistrovu a sestedný požitek skýtal tm, kdo po nm sáhnou, nebo
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bych byl jen opakoval, co jste Vy svým sebráním a vydáním »M. Aleše« zamýšleli, co

jste do vložili a onou publikací šastn — jak se záhy potom ukázalo — vystihli.

Tenkráte však jsem vidl velikého umlce, který teprve u vyšším (na štstí ne pozdním)

vku pichází ku žním
;
vidl jsem velikého umlce po léta druhdy zanedbávaného, ba pohrdaného

a vysmívaného, kterému nové mládí jásá vstíc, jemu tleská a jejž si za vzor staví. Co všechno

bývalo M. Aleši vytýkáno ! Jaké záplavy dvod se hrnuly, jimiž opodstatovali vi nmu
svoje neporozumní a odmítání. Vy, kteí jste prohledali a zobraceli vše, cokoli Aleš byl kdy

nartal a vytvoil, víte, že tento veliký zjev umlecký, tento veliký umlecký karakter, nezmnil

ani jediného rysu, nepovolil ani árkou, nemá na svdomí jediné koncese panujícímu a jej od-

mítajícímu vkusu. Uinil jen to, co velcí umlci iní: prohloubil se a zmohutnl, neschýlil se,

ale pozvedl všechny lidi umleckého požitku k sob. Síla jeho umní nemže býti lépe dokázána

nežli práv tímto faktem. Dnes by bylo všedností široce dovozovati a rozkládati, že jest M. Aleš

veliký eský umlec. Ob slova — veliký a eský — dlužno vysloviti hlasem z hloubi váženým

a vložiti v n všechnu vnitní hodnotu, již možno jimi vyjáditi. Velikost a eskost Alešova

umní leží v jeho duchu, který je obsáhlý a úžasn plný grandiosních vidin a který je potažen

všemi strunami, jakými eská povaha, letora, mysl a srdce kde zvuí. Jak jádro našeho lidu

cítí, miluje, nenávidí, touží, jak se modlí, trpí, raduje, kterak vtipkuje a se smje, v co doufá

a ím se posiluje, jeho dobráctví, šibalství, vzprnost a nepovolnost až k obtování se, to

pece je všechno v Alešových skvosn karakteristickýcb napovídaných rtách, v jeho velebných

a rušných cyklech a v jeho osobní povaze, tak mké a pi tom nepodajné, jak jen je eská
povaha.

Pro mne není umlecká hodnota díla Alešova v jeho zevnjšku. Má také on svj karakter,

svoji svéráznost, ale dovedu si pedstavit, a Vy jako umlci výtvarné práce daleko spíše nežli

já, že by mohl býti zevní vzhled a zjev, spsob tvarového vyjadování se u Aleše zcela jiný

nežli jaký z ruky mistrovy vyplynul a že by velikost a eskost Alešova svítila a záila dále

v neseslabené mohutnosti.

Slyšíte po léta volání a toužení po eském umní národním a slyšíte heslo : Moderna

!

Mnozí z tch, kdo vyhlašují první požadavek, pipojují k nmu rádi hotový spasitelný recept.

Ale Vy sami víte již, že rovnž tak jako padlý Otakar II. nebo Žižka vojevdce namalovaný

na velikém plátn mže býti špatným nebo dobe provedeným obrazem, aniž by v jeho umní
bylo za mák eskosti, tak že také pouhý vrn podaný kroj a stroj plzeský nebo litomyšlský

neiní ješt z obrazu, v nmž se vyskytuje, výtvor eského národního umní. Kdyby tomu

tak bylo, pak by eské vlastenecké a národní umní muselo pestati jednou v té chvíli, kdy

by byla historie ve tvoivém umní nadobro proskribována a z eských vsí naisto vymizel

lidový kroj. Vy sami také dobe víte, že pod vlajku Moderny a moderního umní odkazovány

jsou proudy nejrozmanitjší, nejrznjší, ano nejednou docela proti sob bžící : naprostá ideovost

na píklad a také absolutní reálnost, že vlny jejich jsou jednou anemický pobledlé a jinde

sálav rozhárané. Nejvtší bizarnost a nejobjektivnjší stízlivost jeho prohlašována za moderní.

A vy chcete být eskými moderními umlci.

Na svém zvoleném ochránci a ideálním vdci vidíte, kde se zakládá pole Vaší práce, Vaší

vnitní práce. Výtvarný umlec bez vnitnosti, bez hloubky ducha a velosti cítní, bez umleckého

karakteru a umlecké odhodlanosti není umlcem vbec. Mže být mužem veliké dovednosti,

jeho ruka obdivované obratnosti
;
on umí, ale netvoí. Duch musí býti v pohybu a cit ve chvní

a varu, rodí-li se dílo umlecké. To je vše nadání a dkujem za pírod. A s nitrem takto

bohatým vychází umlec ven, mezi lid, do pírody. V tom tají se nejvlastnjší jádro modernosti

a pokroku umní, že s lidem a pírodou cítí, že všechno úsilí vynakládá, chopit a umlecky

vyzvednout jejich psychologii a umleckými prostedky, technikou (v celém rozsahu toho slova)

jinde nabytou a vlastním piinním v osobitou mluvu upravenou, vyjáditi. L. N. Tolstoj

nedávno dovozoval, že umní jest dorozumívajícím prostedkem lidstva. Jist že tím nevystihl

nejvlastnjší jeho podstatu. Umlec sám, pravý umlec, tvoí pedn proto, že vnitním

neoddolatelným pudem nutkán tvoiti musí, ale vkládá ovšem do svého díla svoji duši a své
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srdce, urité jejich stavy a vztahy a ty zase z jeho díla k nám promlouvají, nás vzrušují

a resonann v nás zaznívají.

Který pak umlec v sob obsáhne eského ducha, který jeho rysy a záchvvy postehne,

v celém zevním i vnitním žitt a u význaném zjevu a projevu svta, v nmž vzrostl a s nímž

v jedno srostl, ten vydává plody eské vn a chuti.

To šlo mi tenkráte hlavou, to bych Vám onoho veera byl rád ekl . . .

Ode dvou let rozesíláte msíní sešity této publikace, pro níž píšu Vám tento list, letos

nyní již po druhé zvete nás do své výstavy a v obsahu obojího vykládáte o svých snahách

a cílech. Svžest jara a mládí, pvab slibného rašení a požitek prvn uzrálého ovoce jsme tam

s radostí nalezli. Jsou na listech »Volných Smr«, byly ve výstav ped pl rokem a jsou na

výstav dnes otevené. Již každému musí býti zejmo, že spolek Váš není pouhý spolkový

spolek. Jste v »Manesu« tsn pi sob a v jeho hejném teple pracujete. Co konáte, vý-

sledky tohoto sdružení patí Vám, patí eskému umní, patí eské veejnosti. Jestliže se kdy

zvedne trpkost v srdcích Vašich proto, že Vám toto odevšad a vždy není hned kvitováno,

zpomete toho, jehož jméno napsali jste si na prapor a také toho, kterého jste si zvolili v elo.

Prožívali trpký život, ale osobité jejich umní pece zvítzilo.

Osobité! Být jako lovk a jako umlec celým mužem, citlivým a silným zárove, míti

svj život duševní, svoje myšlenky a svoji mluvu k jich vyjádení, v tom vte, je tajemství

všeho velkého umní a všeho pokroku práce. A to vše vybudovati na podkladu, který nám

rod a krev pináší, prohlubovati, rozšiovati a zjemovati ve styku s eským svtem, s oním

duchem zvláštní barvy a chvjnosti, který v eském lidu a kraji žije, v atmosfée nasycené

našimi bolestmi a tužbami, naší radostí a veselostí, naší filosofií životní, to když iní umlec

schopný tvoení a vyjadování, tvoí národn. Silné individuality a karaktery v tomto živém

sadu vyrostlé, sestatnlé intensivn sesteují v sob bu celého ducha, národa, bu aspo n-
které jeho stránky a co potom z jejich 'nitra vyve a z jejich ruky vyjde, má pak jist onu

želanou dvojí pee: je moderní a národní, ponvadž vzešlo z duše, která dnes v eském lidu

a eském kraji žije.

Pijmte tchto nkolik slov chvatn nartaných na prahu druhého desetiletí, co Vaše sdružení

trvá. Jsou upímn myšlená a jsouli snad nápadn sympatická, má o to jedin Vaše snaha

a Vaše práce zásluhu.

Avšak ješt jedno bych rád ekl.

Jste mladí a sestárneme všichni. Tlem všichni, duchem mnozí. Dobe víte, kterak starší

pokolení a Vaši pímí uitelé Vám pipravovali namáhav pdu a s láskou vyzbrojovali Vás pro

boje budoucí. Po Vás pijdou nepochybn jiní, kteí vystoupí s novými a bohdá ješt pokro-

kovjšími umleckými tendencemi a principy. Pak vzpomínejte toho, že všichni máme povinnost

vdnosti každému dobrému pracovníku, vdci a rádci ped námi, nezapomínejte že sami jste

s pesvdením kdys musili si raziti cestu a bojovati o uznání svého umní a nezavírejte se

pak radosti nad tím, že nová pokolení iní svým zpsobem, se stejnou horlivostí a stejným

nadšením totéž, o Vy jste kdysi usilovali a emu jste síly své vnovali.

lovk stárne, ale národ se obrozuje a žije dále.

Bute zdrávi

!

V Praze, dne 3. listopadu 1898.

KAREL B. MÁDL.
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ITICE, — Z „KNIHY CEST“ NA-
PSAL VILÉM MRŠTÍK. (BRATRU
FRANTIŠKOVI).

Pod oknem šumí Orlice, na struze mlí

mlýn. A obzoru hranice, nebe ani vidt není, jak

vysoko se klenou kopce smavou, teplou zelení.

Není to už Orlice tichá, zamýšlená, tžká; ta

zde je divá, svévolná a zlá. Patnáct let jsem po

ní toužil, patnáct let jsem na ni vzpomínal, až

ji zas uvidím, s jakou se s ni shledám, jaké

zimy, jaké boue penesly se pes lehouký její

bh a je-li ješt krásná tak, jako byla tenkrát?

Pedstavoval jsem si ji vážnjší, usedlejší,

starší za tch patnáct let. A jak byla posud mladá,

hovorná a krásná! —- — Ješt jsem ani u ní

nebyl a už do vlaku mi dýchala vonnou vláhou

svojích vln, ješt jsem ani nevystoupil a z daleka

už pozdravil m šastný, ehotavý její smích . . .

Divná jest to v lovku váše ješt jedenkrát

projít místa, kam nohou vkroil kdysi jako hoch.

ZE SOUTŽE NA PLAKÁT VÝSTAYY SPOL. »MANES«.

A. HOFBAUER. CENA I.

Nic zvláštního jej tam nepoutá a pece bží, nic

jej tam nevolá a pece hlava hoí, srdce spchá,

mladá jakási radost ani dokati se nemže,
jakoby ji tam ekaly zázraky. Co strom, to ka-

ramád dávný a vrný a celá krajina tak k srdci

pirostlá, jakoby tam duše živa byla po celých

patnáct let ... . Nebylo možno se s ní rozejít,

volala, lákala, jako živá táhla zpt a vodám,

kterým jsi už jednou s Bohem dal, dáti musíš

s Bohem zas ... Je tam pekrásné ticho, voda,

starý hrad a les a lidé žádní mimo ty, co jen

v chaloupkách žijou a ti mlí jako sen. . . .

Mám rád ob Orlice, tichou i tu divou. Jako

dv sestry z jednoho rodu a pece rzné po-

vahou, jedním skoro smrem ubíhají uprosted

svých luk, až splynou v pramen jeden a s Labem
rozlehlými rovinami skanou v nedohlednou moe
plá. Pi pohledu na n i duše rozvírá se ve

dv a neví, ku které se piklonit dív, zda k té

neklidné a rozmarné jak dcko, i k té tiché,

snivé krasavici hor. jejíž prsa bohatá a pyšná

už tolik dtí živí v klín rozkošných svých údolin.

Celý den potoulai jsem se na bezích té tiché.

Ticho a ruch, mrtvý klid a nebezpeíplný život

táhnul jejím šumním. Vlaky se zastavovaly, vlaky

odcházely, signál za signálem lkavý, tžký, tvrdý

a ped každým hrozné zahuení ve strážném

domku jak v prastarých útrobách u vžních hodin

mísiio se v její šplounání. Zem se otásala pod

trcbou “na'- prsa jí lehajících, za dne i v noci

ítících se náklad . . . Prošel jsem se po louce,

prohlédnul Brandýs a nedalo mi to — táhlo m
to zase k ní.

Jak byla tichá, nmá a trpná : zdála se býti

churava hroznou spotebou svých sil. Po jedné

stran zelená od visících nad ní kovin, po druhé

tmavá od zvrácených do ní les lehala v stíny

spících zátoin a uprosted nebe po ní teklo

hluboké a horké, penášely se vážky, peplul

stíbrem prozáený beránek. Ovnena záclonami

vrb, rozložená v zeleném svém loži, provázena

tisícerými kvty po bocích ji v3-
rrostlých sedmi-

krás, skabios a prh, z pomnek divukrásné hvzdy
vplétala si do obou svých skrání a jakoby si

hrála honícími se po ní obrazy, trhala je každým

vlny pohnutím, zdálo se, že s sebou do svta

je odnáší i s lesy i s nebesy, skalnými tesy
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ZE SOUTŽE NA PLAKÁT VÝSTAVY SPOL. »MÁNES

A. WIESNER.

a jen chvílemi jakoby se zastavovala, prohýbala

se ohebnými svými boky a zas klesala pemo-
žena sladkými doteky spoívajícího na ní slunce. .

.

Byla nedle.

Krajina i nebe neslo na sob svátený ráz.

Jako sklem polity leskly se vlasy luk, voda sví-

tila ... jak ty behy vonly mkkými výdechy

mát ! A na jednom míst staeek stál, ruce

založeny v kíži — a taky se díval do vody . . .

Tekla mírnými proudy, jen chvílemi objevil se

na ní vír. jakoby jí prstem do tla vtisknul

dlek. Jeden kroužek, druhý kroužek — tetí,

tvrtý rozevel se mírným kolísáním vln a povrch

její zaal se tást, zaal se chvt jako pecitlivá

kže ženy ve strachu ped ostrým vzduchu

dýchnutím.

Vítr ji navštívil.

Staec šel a jakoby o nem pemýšlel . . .

Pohyboval rtoma.

»Je mnoho ryb?« ptám se.

»A málo. Ty továrny, ten smrad, to ji udusí.

To by byla ryba hloupá, aby v ní byla.«

»A co raci? Bývalo jich tu mnoho. Ped lety,

když jsem tudy šel, sám jsem si jich koupil ko-

šíek. A za nic.«

»Raci? — Mor! Pišel na n mor! V celé

ece není ráka. Všeci zhynuli. Leželo jich všude

jako potvor !«

Mlení. —
»To je krásná eka!« povídám.

Staec chvíli pemýšlel.

Po chvíli teprv:

»Je, odpovdl . . . Ale zatepal rukou —
Je njak zachmouená. Spadla nkde voda . . .

O Ceskej Tebovej nebo ješt dál.«

A konec.

Staec stáhl svoje licousy v hoký jakýsi

úšklebek a zahledl se zas do sklenné hladiny

vodní. Zdálo se, že žalost njakou v sob kryl :

jak na ni hledl! Milující syn na milovanou

matku nemže hledt krásnji. Snad tak vy-

cházel za ní den jak den, v nedli jak svátek,

hlídal její tvánost’, pamatoval každou stopu její

zmn, pozoroval ji celou, jak je vysoká, jak padá,

slyšel i rznost jejího hlasu, rozuml jí i když

byla ticha, nehybná a mrtva jako hladina sto-

jících vod. Ta Orlice tichá! Jak srostla s celou

jeho úsobou. Byla tak rozvážná jako jeho krok,

mlenlivá jako jeho ústa, tichá a málomluvná

jako jeho vk. I její dekorace byla taková vážná

a truchlá více než nádherná, ale milá a vlídná

jako jeho e. Procházel se kolem ní a ona kolem

nho vinula svj pás, omývala nohy, lehtala koeny,

pod nj behy svoje kladla jak mkký, hustý,

pod nohou se troucí koberec. Bavila jeho zrak,

lahodila jeho sluchu, srostla s ním celá, jak byla

:

zídka pevrhnul se její lem, málokdy zaklokotal

její vír a vlnky jen jen jako dlky hloubily se

kdesi uprosted a mizely zas v hla. Sestárnul tak

v lásce k ní, tiše hynula s ním, plna smrtonos-

ných neduh a nic už asi v duši jeho nezbylo

z té, která jako sestra její kdesi na severu pro-

tloukala kivolaké prahy Litických hor. . .

Ale. ta divá! Byla jako v tanci! Toho brala,

toho pustila, a plna hovoru a milostného šepo-

tání poínala si opravdu jako divá! Srázná a

bystrá razí si cestu — —- — a co razí, bije se

o každý krok, s šedými balvany valí se na dn,

pní se a bouí okolo skal, jasná a slavná, po-
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krytá stíbrem, vyšoená pe.lami, zdobíc slun-

cem jiskivý svj pás, zaplétá trávu do svých

lehkých kadeí a vítzná a tvrdá, istá jako

zrcadlo, znovu se sráží, znovu se hrdluje, lom-

cuje behy, zmítá a hází pekážkami, do skály

bije a odražená znovu se do ní ítí, až roz-

tíštná, rozdrcená s pnou v ústech, skekem
v málomocných výkicích, všechna ješt rozte-

sena, shrnuta, ale skrotlá už sama vybíhá a tichá

sama svoje údy klade v etz kamenných svých

pout. Celé její lno poseto je sledy krutých

tchto zápas, tu kámen, tam balvan, tu jako

medusa erný vyvrácený paez s vlajícími ko-

eny, tam celý nános z beh vychvácené ze-

miny a hukot a šumot napluje celý kraj, že

pehlušit ji dovede jen boue v strašném vzpla-

nulí, když prastarými kolem stránmi zatese

a zapraská vichor a lesy vydají ze sebe huk, ped
jehož srocením Orlice zas zdšená v úzkostech

stená a pod behy zalezá,

syíc trávou jako had . . .

A jaké jsou její behy!

Tam slunce rychle vychází

a rychle se zas skrývá za

hory, boky strmé a srázné,

nící v klenbách rostou až až

do oblak, tmavé chodby lesem

nesou se až k ní, tvrdé skály

duniv zní pod jejími ropoty,

vlak mokravou se prodírá tu

drou, pod zemí hledaje cestu,

v širý dálný kraj, boue vk
táhnou nad jejími úvaly, sbory

mlh obletují táhlé jejich úboí,

draví kídla stíní na výši-

nách nebetyné svoje úkryty.

Obzor, ozubený, zem vyhlo-

daná a nebe krásné — oi
neobyejn modré a velké

rostou tu pomnkám, pstruzi

jako blesky projíždjí na dn
mezi ernavými kameny a

bh ví, jak rostou všechny

ty vrby a olše k zemi schý-

lené, zmrzaené, skivené, u

koene raky prolezlé a pece
strmé: zdají se být hustšími

než jinde stromy, do vtší se

ženou výšky, kmeny do vtších se výší korun
a každá koruna jak tvar se válí rozšklebeným
jícnem hor.

A všude kolem zele, všude tráva, bohatá

a sytá, mlaouká a erstvá, ledva narozená
zele stele se tu na celý kraj. Nikde suché
haluze, nikde prázdného místa, všechno zrovna

dýše lahodou a istou mladou silou vláhou pe-
plnných míst, odevšad slyšet vrkot potk,
vzdychání lesa, šumivý var vody ítící se v bílý

vodopád .A vn, jaká vn prolévá se

divokým údolím! Voní voda, voní zem, celý

údol dýchá dívím a kouem v smrí obložených

chat. A všechno je tu divjší, spádnjší, zvláštní,

jen té krajin vlastní až i po to dve rezavé,

které v ranní rose vybhlo si do rosy, aby
v ece vykoupalo mléné svoje úd}', v slunci

vykoupalo ervený svj vlas. Purpur ervánk
poléval její hlavu, blažený úsmv zahrával jejími

Z VÝSTAVY SPOLKU » MÁNES*.

JOSEF PEKÁREK. STUDIE.
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rty . . . Mlhy zvedaly se z údolí .... Neznám
krásnjší krajiny než tu vkolní . . .

ím dál, tím více tichne kraj, vn roste,

šíí se smutek a hukot Orlice tu zaznívá už

jako píse tesklivá. Kopec za kopcem vlnitými

vnci krouží se tu v tichý hrob a objímají

v stedu na zeleném vršku skrytý, v erném
smrí, divém koví na vždy pochovaný hrad.

Pekrásný klid se tu klene krajinou — v rumech

dohasíná stlelý vk a mimo žvatlot Orlice jedi-

ného tu není slyšet hlásku svta cizího. Cha-

loupky erné, zvonice vetchá, zlomená a sešlá

s mlícím zvonkem a nad ní kíž a nebe prý

tak pod ti míce v celku — to jc vše, ostatní

krvjou kopce, zastavují lesy, pepínají do daleka

semknuté pásy hor. A ty chaloupky! — Jakoby

ani k poteb nebyly, ale ku he, šedé leží v stro-

moví a jen z veera a rána nkde za haluzí vy-

pouštjí kou, jedinou známku toho, že tu pece
bydií lidé. Baráek sem, baráek tam, okénka

na dla zalepená papírem, pobitá plechem, boudy

pokivené, celé jako sflikované a všechny de-

vné a žádná zdná, bez dvork, zahrádek,

s chlévem nebo klnou za sebou, žádný kostel

ani kaplika a jenom ta zvonice stará, místo

plot na sebe srovnané balvany, pes pramének

mstek ze deva — a to je ddinka celá, ne-

zmnná, truchlivá a malá, stojící tu snad od

nepamti tak a nepející sob žádných svta
zmn, jen to ticho, vné ticho, štstí pírody

a hrobu klid . . . Tak svátá spí. Nic se v ní

nepohne, nic jí nevzruší, nanejvýš že slípka se

tam nkde zamrví erná (erné milují hory!),

zazpívá kohout, tam horal rozsekává paez se-

kerou, vedle na pavláce umývá se koka, pes

vybhl pes pilouk, na praku dveí dít sedí

a v slunci zalité cucá od nohy prst. Jinak nic

se nezmní na tvánosti celé krajiny. Tak ti-

chounká tu leží v náruí hor a snad veliké to

ticho je tím vinno, že tolik dojímá a svádí

k slzám . . .

Není vrabc zde, není holub, tu skivánek

nevyletí do výše, dravci do jednoho vyhubili

jejich rod a víc už se tu neobjevil žádný z nich.

Vlaštovky lítají v ohromných výškách a jen se

zamíhnou, už mizí zas, lítají daleko rychleji, než

tam, kde nic jim nehrozí. Jestábi, krahujci, po-

chopní orli tu krouží nad hradem, slepice se ped
nimi tesou a s kikem svolávají svoje dcery pod

kídla. Mimo vlaštovky a oblaka, divoké ptáky
—

- holé zstává nebe, nmé, píšern prázdné bez

zpvu, výkik, malé a smutné jak smutný je tu

celý kraj. Cosi divného svírá duši pi pohledu na

celou tu rozvalinu hor, cosi zádumivého, nebý-

valého, prastarého vyzírá tu ze všech kout zem
a kdo jednou sem zapadnul, odtrhnout se ne-

mže, — sedl by tu vk. Tžko je tu srdci

rozhodnout, v em spoívá všechno kouzlo, celý

ráz, celý dojem kraje tak sladce pítulný a blízký

a pi tom hluboký, tajemn výhružný a zlý . . .

i by to byla ta divá ozdoba kraje, Orlice jekotná

a dravá, co tam dole zpívá v ševelení vrb?

i malý ten kousek pole tam, jediný v celém

údolí, zasetý hrstkou vychrtlého obilí? i to nebe

malé, zastavené vrchy, sevené a zúžené, jako

odíznuté od svta? i vetchý, prastarý ten hrad,

obraz šedého dávnovku, elegie sosen, vyrostlých

tu na rozbitých rumech slávy? Mluví tu Nic

hroznými svými slovy i to chudoba tak žalovala

uprosted tolikera pírodních krás? Tžké tuchy

ernou clonou lehaly tu vzduchem na smaragdy

luk a jejich houštkou jakoby kídla vanula všech

vk a všech duch zem, jak tudy od pradávna

táhla mlhou zašlých století . . .

I ti psi, jediní, kteí zdáním aspo zaslou-

žili sob jména svého kraje Litic — jakoby,

odchováni smutnou samotou, hlídali její krásu,

jak lití vyítili se ze všech stran, zoufale k nebi

ceníce lající své zuby. Ale staí jenom vlídné

usmání, zalichocení prstem a tichnou hned, tulí

se k noze, obloukem s vrením družným už

klidí se stranou. Po druhé už nevyjí, ale zdaleka

vítají, na kus vyprovodí po cest a dlouho se

dívají za mizícím pítelem s divným jakýmsi

steskem samotáe v oku. Jsou rádi, že se jich

tu nkdo všimne, polahodí, polaská zdivoilou

jejich srst’, jsou vdni za každý úsmv, dobrotivé

slovo, vzácná je jim láska v malebných jejich

pustinách, slepnou, stárnou ve službách svého

kraje, ale touží po lidech a bojí se jich víc, než

jich lovk sám .... Na cest k myslivn dva

vybhli naproti mn, jeden myslivecký, tžký
a druhý, bh ví, jaký to byl pes . . . Nebyl ani

šedý ani erný, ani hladký ani píliš chlupatý,
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ani istý ani píliš špinavý, jednu pracku žlutou,

oi jako jehly, erný, malý šupáek a hubu

škaredou. Strach bylo kroku udlat; v první

chvíli zdálo se, že lovka roztrhá ... Až dvée

se otevely a na práh vystoupil myslivec mladý,

vysoký a štíhlý v jízdeckých botách, se zeleným

kloboukem na hlav.

— Nebojte se, nic neudlá — Cvrku, nech

toho

!

A Cvrek si leh’, ješt jen hafnul, zavrel,

omuchal, ješt jednou hafnul a svalil se k no-

houm, mžouraje oima jako svátý. To on jen

tak, smál se v tráv oima i rozšklebenou hubou

a jen smát jsem se mu nesml, aspo ne do

oí : hned byl zas na nohou, zaal brousit prac-

kama, ježit škaredou svou srst. V hovoru s my-

slivcem pak už docela byl mj. Neminulo chvilky

aby nepinesl a nesložil nco k nohoum; kídlo

jakéhosi ptáka, kámen, pak suchou, mechem
obrostlou vtev, vchet slámy, kus star ého šindele

a zase kámen a zase devo, za chvíli byla toho

hromádka —
. Když jsem pak odcházel, ješt

m vyprovázel na kus cesty dol až k mstku,

ba až za mstek m vyprovodil, ale dále že už

nepjde — dále že už nemže, že by za to byl

vadn a potom domácnost’, — copak kdyby se

nco stalo? — všechna zodpovdnost spoívá na

nm, rád by, — ale — naklonil hlaviku a hrábnul

dvakrát nožkou do písku :
— nemže . . .

Vystoupím na verandu kolonádou podepené

myslivny a podávám myslivci ruku. Snad rostl

pro ten kraj v tom klobouku zeleném s pérem

v zátylí, v mysliveckých šatech, ležících mu na

tle jako ulité . . . Cosi ženského ml v tvái,

sladkého v oích, takové myslivce princezny

milovaly v pohádkách, malíi malovali v milost-

ných zahradách. Hned se posadil ajakobych mu
ani cizím nebyl, ale bh ví jak dlouho se s ním

znal, vypravoval, kde jsou ti lidé, kteí tu byli

ped tolika lety, kde který vykáceli les, jak mnoho
vylámali skal. tvrt hodiny as vzdáleny jsou

odtud jejich lomy, šel jsem jimi okolo. Lidé

dlouho se tu živili stavem, pracovali i v hedvábí,

chata vedle chaty hmla pravidelným trdla ná-

razem, chvlo se jím celé údolí. Nebylo pro n
výživy jiné nežli té, ale když ta došla, pišly

stroje, kiel hlad — byli by scepenli v pe-
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krásném tom kraji psotou, kdyby hlad v nich

nebyl vzbudil záští proti kamenným hrázím, od-

dlujícím je od živného svta a nebyl poštval

je, aby zakously se do tvrdých útrob a trhali

její vnitnosti. Když je živit nemohou ruce, — a
je živí skály. A od tch dob po kuse kus uhry-

zují hor, vrážejí do nich hebíky, vtloukají klíny,

dloubají rány, nabíjejí taskavými náboji a

v ohromných ranách tíští prahy tisíciletých pra-

hor, aby rozbité a rozdrcené na Stále menší

a menší kaménky rozvezli je jako zlato svého

kraje do všech zemí království. Píšerný až je

pohled na rozšklebený jícen otevených zem
ran. —

Zdálky jak hrady rozbité, vyvrácené z ko-

ene stojí pímo zježené a drsné, hrozivé svou

nahotou, jakoby na odiv vystavovaly zjizvenou

svou leb, rozsápanou živly vk, rozvrtanou

silou lidských topor, vyhlodanou až do póla

tmi ervy tam, válejícími se v jejich dutinách.

A ješt stále je slyšet jejich vrtání, rachot kladiv,

rány dlát, skípot nástroj, jak hlodav se v zemi

ryjou nepoddajnou korou edie. Po skalách

rozlezlí jak mravenci, roznesli už hory pl
a stále ješt napahují ruce, zatínají pst, ela

proti elu usilují rozprášiti celé její klenutí. A je

úchvatné na n podívání, jak po provazech se

vzpínají, jak veverky lezou, s kamene na kámen

skákají, tam se ítí topor, tam skály se udrobí

kus a vdce už troubí, hlídai se rozbíhají —
ervené praporky mávají výstrahou . . . Dlníci

utíkají, k zemi se krí, za kameny mizí, do dr
zalezají jako hmyz a ze skály už se kouí,

doutnák doutná — dým vyšlehnul, zapraskaly

skály a zem zavala, výkik za výkikem dral

se z jejich prsou a jeden strašnjší než druhý,

provázený rachotem pukajících stn, znásobený

ozvnami les, proniknutý hvízdáním a syením

shry letícího kamení. Teprve když poslední

výbuch se provalil a štrk se sykotem spršel

na zem, oddechly si skály, spoinula zem a

skaláci vylézají zase z dr, apky jejich míhají

se mezi balvany a zase k nové práci, novému

dílu, na vozy, ke strojm, po skalách vzhru,

zas na provazy, lana, osmáhlí, šediví, do póla

vysvleení, vysocí, hranatí a zrovna tak tvrdí

jako ty skály, ve kterých se rýpou, slézají znovu

obnažené její bolesti. . . .
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A ím že se ješt živí ti lidé? Cím ženy?

Ty nelezou po skalách, netlukou štrk . . .

Oh ty ruce, ubohé ruce litických žen ! Posud

je vidím bledé a skivené, jako pozlacené žlutým

svtlem kahance, jak se mihotají a splétají, jak

paliky pehazují, špendlíky mní a tenounkými

nitkami osnovu vážou v pekrásn jemné, jak

pavuí lehké, prsvitné krajky. — Vzorky se

mní, práce s ní, stále novjší a namáhavjší

ukládá jim svt, jeden dlají tvrt roku, druhý

i pl roku a zase pijde jiný a nový, faktory

kdesi ve svt sehnaný a zas to jde znova, nad

dvma lokty nejjemnjších celý týden vysedí a

když dva, ti zlaté za n utrží, už je moc! Ode
tmy do tmy krí se a slepnou, vysýchají a umí-

rají v krásných svých horách a o celých deset,

dvacet rok louí se s nimi dív, než by se

louily neskreny nad strašným dílem rozkoš-

ných tkanin . . . Slávu trží hory, zase ty bez-

citné, neživné, pekrásné hory: jsou všude, po

celém svt známy hebouké, tenounké, drahými

penzi placené výrobky litických a podkrkonoš-

ských hor; dodavatelé do Uher, do Ruska, do

Nmec prý je rozesýlají, a z Vídn do Paíže

putují, kde v ložích a divadle se skví, vyrobené

zde suchými prsty a pi kašli úbytí, vypiplané

pavuí zruností a pílí mravenc, skropené

slzami pedasného stáí, ovanuté vzdechy hned

v prvním rozkvtu vadnoucí krásy horalek. Jsou

bledé a jako vyjevené, oi mají vodnaté, prsa

shroucená, dech suchý, e rychlou, ukvapenou,

mdlou . . .

Jak teskn vyhlížejí z oken za každým, kdo z ci-

zího svta se tu na okamžik ve skle objeví! Ale

jen se vychýlí bezbarvý a suchý jejich obliej, už

zase zmizí, už se zas vrací k opuštné niti, aby

prsty dohonily co zmeškaly oi . . . kdo tu práci

ocení? Kdo ji vidl a v záí svtla poznal polo-

shaslé její obti — s divným pocitem pak

v prsou putuje toutéž zelenou chodbou vzhru
kolem zeleného palouku, pod vzdušnou kolonádu

verandy a divn se pak dívá na slunný, ve své

kráse a zachovalosti tak istý, poeticky klidný,

neskonale smutný kraj . . . Bývalo zde vždycky

tak? Lip i h? Hádanka ta erným kídlem

peletla kolem a krajinka nabyla pojednou duše,

mla svou lidskou historii, i tu starou, zakletou

v poboených hradbách zámku, i tu živou, ne-
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poznanou, pochovanou v živých hrobech cha-

loupek, z kterých se na pohled tak krásn dýmá,

u kterých tak idylicky omývá svou hlavu koka,
kde pes stojí na stráži, staec rovná díví a dti

po tráv se batolí, dvata, synci na prhon
pasou svoje koziky. A tu už o jiných šeptala

vcech Orlice divá. — Byla symbolem toho ži-

vota zde, rvoucího se o kus vezdejšího chleba

tvrdého jako kamení, zrovna tak jako ti lidé zde

bije se o každou pi Bohem jí vykázané pí-

rody a zasmje-li se v proudu, zaskotaí-li o ká-

men, hned bolest’ s výkikem následuje za smí-

chem — není radosti bez slzy hoe . . .

Zamyslí se duše a v tom zamýšlení chvjí se

svtla, tesou se stíny, v údolí se schvívá svátý,

tichý mír . . .

Prosedl jsem tak celé hodiny tváí v tvá

litickému údolí, dýchaje do sebe velikou vni,

kterou zem k nebi vysýlala v podveerním sví-

tání. Vzduch byl jako víno a všechno páchlo

pryskyicí, chvojím. A ím víc a ím niž den

se nachyloval k soumraku, tím vtší rostla vn
zem, až veer hlava jako opilá unavená za-

toužila po spánku a na lžku ped spaním ješt

jednou si pipamatovala, co vidla za dne: . . .

podivná skupení strom . . . svtlo . . . zele . . .

trávy mezi stavením . . . Jak bubnoval ten mlýn !

— — míhaly se ruce — — trhaly skály — —
vzdychala voda ... Už jako ve snách šíil se

obzor duše lehká opouštla zemi —
a ocitla se tam kde mizí pravdy poznání a na

trn zasedá klam sladkého snní. — — Když

je tu tak krásn nyní — jak nebesky vlídn tu

musí být, když jaro sem zavítá, žežulka zavolá,

naplní se ptáky les — — ti zpívají — — zpí-

vají a na bezích chudobky kvetou — — — Jak

tu musí v zim být, když ráj ten je bilý zas,

eka zamrzlá, nmá a neslyšet šumivé eky
šplounání a msíc svítí na horách, v bílou svou

náru pijímaje v snhy pochovaný kraj

Oh, ty svaté, svaté muennice tam v hoících

okýnkách, kde dosud ješt svtla svítí, když už

jinde dávno slaví noc a na sny jejich lehá noci

bílá zá — — — —
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Zde kroky zastavím a zrak zbožností a vzpláním,

nad krajem, jež jsi požehnal, svou duši rozestru,

a v modlitb své uslyším, jak zem zpívá zráním
ve svt mystickém, tvou slávou hmícím orchestru.

O klasy pracující dnem! O brati nesíslní,

ke koenm svým schýlení a zbledlí v únav,
a asu žhavým tajemstvím, jež nad vámi se vlní,

chleb síly z vk do vk nesoucí laskav,

ó vlídní! Bratrsky jste dovolili, aby v skrýši

ad vašich stísnných, o létu nadpozemských krás

kvt horený snil v samotách a v zracích ohe výší,

tmu zem v koenech, svou písní doprovázel vás!

Mír letnxh jiter nedlních ve vašem dechu cítím,

let zem, zvon zachvní ve vesmír odváté,

a vni ze rt pjících, jimž jednou k vyšším žitím

zrn sladkost sílící a promnnou podáte! —
A plnoc, nmá extasí, když bloudí nad zemmi,
lích denní jiskení se do blankyt navrací,

klas každý hoí hvzdami a kvty nadjemi
a stébla paprsk jak stíbro zvoní vibrací,

a všemi výšemi, jak záliv moe z nedohledna
se vlní jedna že! Sn skvoucí lostva etherná

se na ní v dálce ztrácejí a v zlatém písku ze dna,

pod vesly zvíeném, zá Slunce hoí nádherná!

O Dechu obtížený životem ! Jenž z líchy do lích

pel jeho snášíš jiskící nad hlubin závratí!

K svým chudým bolestem, kvt unavený na tvých polích,

ped písnou nesmírnosti tvou se bojím piznati!

Sil závoj z blesk zkížených jsi zraku mdlému nestáh,

od svta k svtu napjatý tvj vesmír otkává:

a pece v sláv smrtí všech na nejskrytjších cestách

pi každém dechu života t duše potkává,

a šeptá zmatená: V tvé moci jsem, svým vtrem pohni,

že celá v setbu zmnná ti padne do dlan,
a jako v pd zázrané, v tvé síly žhoucím ohni,

dle nejsvtjší vle tvé ti vzklíí oddan.

OTOKAR BÍÍEZINA.
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ALERIE TRETJAKOVSKÁ.=
PÍSPVEK K POZNÁNÍ UM-
LECKÝCH SNAH NA RUSI.

Ríká-li Rus Moskv »mátuška Moskva«, iní tak

s pesvdením, s hrdostí a láskou, a je v tom stále

utvrzován. Jako její Kreml je stedem msta, okolo

nhož ono se rozložilo a rozkládá v ohromných kruzích,

tak Moskva byla od dávných století stediskem veške-

rého života ruského a jest jím z velké ásti dosud.

Historie stará i novjší se k ní víže. Tu mohutný Kreml,

tžkou východní nádherou a pestrotou záící, upomíná na

bohatýrské podniky a skutky, na slávu, moc i hrzu
starých ruských car

;
tam zlatý chrám Krista Spa-

sitele hoí v slunci jako živý hlasatel požáru Moskvy
a porážky Napoleonovy, na jejíž památku jest vysta-

vn. Tu pomníky jsou duchovní i svtské, svaté

chrámy i sín osvtné, tu sídlo jest obrovského ob-

chodu. Tu zrodili se Gribojedov, Puškin, Lermontov,

Dostojevský. Tu dobroinnost psobí úcty hodná.

A sám pohled na ni, a s vže Ivana Velkého,

a s Vrabích hor, vzbuzuje radost a píchylnost k té

veliké bytosti, stále rostoucí, stále se vzmáhající do

velikého nekonena. To nádherný svt pohádkový.

Tisíc bání a vží, zlatých, hvzdnatých a pestrobar-

Z VÝSTAVY SPOLKU »MÁNES «.

vých, s hlaholeni tisícerých zvon mluví o hlubokém

citu náboženském, o mocných vzplanutích duše ruské,

o mravním jejím apoštolování po všem svt. Zapo-

mínáš na stíny pi tomto istém jase.

Tu zajisté jest také svt pro umlce? Ovšem že

jest. Už pi pohledu na Kreml vynoil se ti v duchu
Antokolského Letopisec Nestor, Ivan Hrozný, Jer-

mak ... za nimi Rpinovo Procesí, jeho Kozáci a Bur-

láci ... a ovšem i Jan Ktitel a Mesiáš mistra Ivanova.

Moskva stala se »mátuškou« i ruskému výtvarné-

mu umní. V ní vznikla nejdíve ruská galerie, v ní

nejdíve sneseno všecko dležitjší, co ruští malíi a

sochai vytvoili, v ní možno poznati celý rozvoj um-
ní ruského až na naše dni.

Dva brati to byli, synové kupetí, Pavel a Sergj

Trejakovi, zvlášt však Pavel, kteí provedli dílo to.

Veliké a vzácné jejich sbírky sneseny v celek daly

Moskv a celému Rusku první národní galerii, kteréž

také dáno jméno, po veškeré Rusi známé, »Galerie
T r e j a k o v s k á.«

A s ní chci seznámiti trochu blíže naše ctné
tenáe.

I.

Dávno sice ped Trejakovem, už v pedešlém sto-

letí, mnozí ruští velmožové zakládali si sbírky obraz,
které prý mnohdy neustupovaly ani proslulým cizo-

L. KUBA. CIHELNA V LESE.
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zemským sbírkám. Skvla se v nich díla velikých

mistr vlašských,' hollandských, flámských a jiných

cizích škol, ale jenom zídka, a to jen náhodou, za-

padly tam dva ti obrazy ruské, ovšem vyjmouc ro-

dinné podobizny. Ale na ty nehledli tehdy jako na

díla umlecká, nýbrž pouze jako na památky rodinné.

První pokus sebrati práce ruských umlc stal se

teprve na poátku tohoto století. Myšlenku tu pojal

P. P. Svijin, známý pozdji jako vydavatel aso-
pisu »Oteestvennyja Zapiski«. Byl to lovk vdecky
vzdlaný, byl úedníkem v ministerstvu zahraniních

záležitostí a pi tom živý zájem jevil pro umní do-

mácí. Sám také trochu maloval; ale tato jeho dobrá

vle zatlaena byla patrn záhy lepší jeho vlí a vy-

datnjším úmyslem — pomáhat jménu a povsti rus-

kého umní.

»Stopuje nestrann stupe úspch našich v umní
— píše v úvod k popisu svého musea, jejž vydal

v Petrohrad 1829 — našel jsem podstatné píiny,
abych myslil, že jest možno sestavit ruskou školu, jen

když se vynasnažíme vyhledati ta díla ruských umlc,
která vytvoili v prvých vzplanutích ohn a ctižádosti,

— ve vzplanutích, jež rychle uhašena byla lhostejností

jejich krajan, rychle ubita byla zálibou naší k cizo-

zemskému. Je to podnik velmi obtížný, vyžadující ne-

toliko penz, ale neobyejné zpsobilosti, hlubokého

vdní, avšak pece lze jej provésti, nebo, nehledíc

na krátkou dobu, co zaal jsem sbírati svou vlaste-

neckou galerii, nehledíc na to, že je mn nemožno,

abych použil na to velkého kapitálu, mám už taková

díla malíská a sochaská, že není stydno postaviti je

mezi díla nejlepších mistr všech známých škol, že

nebyla by zastínna v nejpednjších galeriích.

«

Museum jeho obsahovalo nejen obrazy a skulp-

tury, ale i »miniaturní portréty carských a znameni-

tých osob«, staié stíbro, historické medaile a j.

V obrazárn jeho bylo už r. 1829 pes osmdesát

obraz, mezi nimiž práce Levického, Sedrina, Orlov-

ského, Kiprenského a K. Brjullova, první to ctná jmé-

na v rozvoji novodobé ruské malby, ale nikterak ne-

tvoící » ruské školy «. A to teba v úvod práv zmí-

nném, v ei to nadšencov — jinak velmi milé —
opraviti.

Druhým sbratelem obraz umlc ruských byl

F. J. Pr j
a n i š n i k o v, editel poštovní. S poátku

kupoval práce ruských umlc více z dobroinnosti,

aby pomáhal mladým talentm. Ale brzy dal se unésti

umním a octnul se na nadšené pšince svého ped-

chdce. Netrvalo dlouho, a už obrazy pevšoval a

vystídával : slabší ustupovali silnjším. Podailo se

mu sestavit obrazárnu, která jakostí i množstvím pe-
vyšovala Svijinovu. Mnozí ze starších ruských ma-

lí nejsou nikde, v žádné obrazárn, zastoupeni lépe.

Jsou tam i taková díla, na nž dosud každý sbratel

ruských obraz vzhlédne se závistí. Ale není jich

mnoho. O celku platí, co Kramskoj r. 1867 napsal:

»Máme obrazy, jež malovali ruští umlci! Nejlepší a

nejhojnjší jich sbírku má Prjanišnikov . . . Když
prohlédnete si sbírky ruské a cizozemské, bezdky zpo-

zorujete tento rozdíl mezi nimi : u nás, ruská galerie,

s velmi malými výjimkami, pekvapuje oi a velmi

málo srdce, ješt ideji ducha; cizozemská tém
vždycky — všecky ti rázem.

«

Když Prjanišnikov zemel, dovolili obecenstvu vstup

do jeho obrazárny — chtli ji prodat. Pišel tam také

Pavel M i c h a j 1 o v i Tr e f j ak o v, moskevský kupec.

Také on už v tu dobu sbíral, ale bez uritého cíle,

z vrozené záliby, a kupoval hlavn práce cizozemské.

Návštva obrazárny Prjanišnikovy zpsobila však v nm
pevrat. Vycítil ihned, že Prjanišnikov dal zálib své,

své šlechetné vášni uritý a pevný smr a vytknul

jí pekrásný cíl — aby úsilí toto melo význam ná-

rodní. Trefjakov, mladý tehdy sbratel, umínil si týmž
smrem jiti a za týmž cílem. Okolnosti ml pízni-

vjší, než oba jeho pedchdcové; byl znan zámožný.

Do nejlepších rukou dostalo se tu bohatství; Jo rukou,

které nehromadily mrtvé zlato, ale mrtvé zlato mnili
na živé. *)

II.

Jméno Trejakovo jest pevn svázáno s ruským vý-

tvarným umním druhé polovice tohoto století. Od
let padesátých shledává a kupuje obrazy; brzy už to

iní s pevným programem, aby zakládal si obrazárnu

ruskou. Záliba amatérova pechází a povznáší se na

nadšenou innost uvdomlého národovce, na innost

promyšlenou, organisatorskou, kterou vyšší idea po-

svcuje — zídit veškerému Rusku národní galerii
a tím celému svtu dáti možnost, aby každý vidl,

jak a ím prokvítá duše ruská v linii a v barv, co

chvje se a vlní v podivném kvtu té duše, v jeho

tvaru a vni, a aby to vidl v dlouhém rozvoji, v dlou-

hém vzestupu a spádu a opt vzestupu duševního

vlnobití ruského. Nedbal pi tom námahy a nebyl

úzkostliv otvíraje pokladnu svou, ba otvíral ji velko-

mysln, ale pi tom nenápadn, vždy však s rozmyslem

už hotovým. Teba prý je v jádru kupec, možno
s ním jednati — psal o nm Kramskoj svému píteli.

Ale i jiné poznámky teme v listech Krámského

o povaze tohoto neobyejného kupce. »Pijmte mou
vdnost za své delikátní chování k mým nedosta-

tkm « — píše mu jednou a jindy mu napovídá, aby

radji jistý obraz Krámského nekupoval, »ponvadž . . .

nu, ponvadž vy i tak už mnoho jste pokoupil« . . .

Po celou totiž dobu hlavní innosti Krámského, od

1869

—

1887, Trejakov byl hlavním jeho odbratelem,

39 obraz tohoto umlce umístil ve zvláštním sále své

obrazárny, aniž kdy byl využitkoval nesnází umlco-
vých, aby ten onen obraz dostal lacinji, jak to leckde

» pátelé« umní inívají. Naopak, ve všech tém

*) Tato ást jest vypravována podle brožury A. P.

Novického: Kpandíi nciojumecKiii oósopt KapTinmoíi ra.uiepe/i

II. M. TpeiwiKOua. Moskva 1893.
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nesnázích vypomáhal Krámskému pátelsky a taktn,

po stech, po tisícovkách uklidoval rozpaky jeho —
a z tch rozpak Kramskoj nevycházel, spoteboval

ron až 12.000 rubl, až sama žena Krámského

prohodila jednou: »Zdá se mi, že Pavel Michajlovi

kupuje prost ze soucitu « . . . Nebylo to prost ze

soucitu, ale z lásky k ruskému umní a k opravdo-

vému ruskému umlci. Zrovna z téhož popudu koupil

kollekci obraz Verešaginových (za 92.000 rubl)

a jiné a jiné.

Vrozený smysl pro umní rozvil se v nm a vy-

tíbil neobyejn dlouholetým prohlížením obraz, styky

s umlci, vlastním studiem a návštvami svtových

obrazáren. To »lovk s jakýmsi ábelským ichem«
— praví o nm žertovn a doopravdy Kramskoj. *)

On poznal talent tém v zárodku. Poznal na p.
v mladém Vasijjevu neobyejný krajináský talent -

(Vasiljev zemel v 23. roce vku svého) — a hned

s ním smluvil, že každý jeho obraz nejdíve on, Tref-

jakov, musí vidt. Podobných doklad je ada. Pi tom

byl mužem svého pesvdení, utvoil si svj samo-

statný názor na svt i na umní.

»Povím toliko fakta, známá všem umlcm, kterým

naskýtala se píležitost, že seznámili se s ním dosta-

ten. Trejakov sbírá obrazy ruských umlc již tém
30 let. Znám ho dávno a dávno jsem se pesvdil,
že na Trejakova nikdo nemá vlivu, jak ve výboru

obraz, tak i v jeho osobních názorech. Totéž pravil

mn i Perov, který ho zná mnohem více a blíže, než

já. Jestliže byli umlci, kteí se domnívali, že na nho
možno bylo psobit, byli nuceni potom zíci se svého

omylu. Trejakov nikdy nenavštvuje atelierv umlc
v prvod osob, které by bylo možno pokládati za

nápovdy; on vždycky pichází samoten. Zpsob,
jakým se chová v atelierech a na výstavách, jest -

nejvtší skromnost a mlelivost. Nikdo nikdy nemže
íci naped, který obraz má pravdpodobnost, že ho

*) Necha se tená nediví, že budu Krámského asto citovat.

Umlec tento byl zárove nejlepším ruským kritikem v oboru
umní výtvarných a patí k nejlepším kritikm svtovým.

Trejakov koupí. Obrazu nikdy nekupuje, když je

teprve zaat, tím mén podle nártku. Teprve když
obraz jest úpln dokonen, mže se státi pedmtem
vyjednávání.

U každého umlce, který o nem pracuje, Tre-
jakov bývá nkolikrát v roce a vždycky ví, co se kde
kuje a jak. Když ješt nikdo nevdl o tom, že Ve-

rešagin pipravuje sbírku obraz z dob pokoení
Taškentu, pl druhého roku ped výstavou r. 1874,
Trejakov byl u nho v atelieru v Mnichov a už tehdy

ukázal, které obrazy pál by si získati. Trejakov ku-

poval dívv obrazy v atelieru; ale ped sedmi lety

zmnil svj obyej a kupuje nyní na výstavách,

v atelieru však jenom u umlc, s nimiž je velmi

dobe znám. Zmnil svj obyej proto, že jednou kra-

jiná jeden, který ho dobe neznal, domnívaje se, že

Trejakov má nápovdy, dovolil si jemu podotknout,

že není dobe kupovat v atelieru, že umlec pi tom
mže se zmýlit, a že má se kupovat na výstavách.

Od tch dob Trejakov vždycky a na všech výstavách
musí býti prvým, aby ml možnost neupouštt od
toho, co mu do oí padlo. Když byla dražba Vere-

šaginových obraz z Indie, vyítali Trejakovu, že

zvyšoval ceny, nedívaje se ani na obrazy. A zatím

on si už díve podle katalogu zaznamenal 54 ísla,

která »musel získati« (jak sám se vyjadoval), a upu-
stil z nich toliko 3 neb 4, a i ty’ nyní jsou v jeho

obrazárn." Tak napsal o nm v »Novém Vremeni«
1885 Kramskoj, a je to zajisté velmi zajímavý kus
charakteristiky skuteného pítele umní.

Jak se jím stal, tomu sami umlci se divili.

»Velmi mne zajímá po všecku dobu, co vás znám,
otázka jedna: Jakým zpsobem mohl se vyvinout ve

vás takový opravdový milovník umní?* psal mu r.

1874 Kramskoj. Odpovdi Trejakova na tuto otázku
neznáme, totiž odpovdi písemné, ale za to slyšet ji

rok co rok z nových a nových pírstk jeho obra-

zárny. Samo sebou se rozumí, že vážnost jeho rostla.

Ctili jeho vznešenou snahu, jeho neoblomnou energii,

jeho velikou obtavost a zárove velikou skromnost,
ctili jeho umlecký vkus a soud. — (Píšt dále.) r

VÁCLAV HRADECKÝ. LINKA Z KONKUR. NÁVRHU.
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ISTORICKÉ ODDLENÍ VÝSTA-
VY ARCHITEKTURY A INŽE-

NÝRSTVÍ V PRAZE 1898. —
(Návrhy na zízení nových sbírek). Mu-

seum sádrových odlitk. — Museum technické. —
Museum království eského.

S plánem uspoádati r. 1898. v Praze velkou vý-

stavu architektury a inženýrství vznikla pirozeným

zpsobem zárove myšlénka, poádati samostatné od-

dlení historické; bohatost staletého vývoje umní sta-

vitelského v echách byla známa, dležitost starých

sloh pro pochopení moderní architektury, ba jejich

rozhodující vliv na tvorbu vtšiny žijících architekt

všeobecn uznávána. Avšak pípravné práce pro tento

obor zahájily se teprve velmi pozd, zaátkem r. 1898.;

'snad úastníkm první schze výborové bylo jasno,

že doba píliš pokroilá pedem vyluovala možnost

dodlati se úspchu v každém smru dokonalého.

Nezbývalo tedy než buto celý plán odložiti na

vhodnjší píležitost’, o které nebylo pochybnosti, že

se sotva brzy dostaví, anebo spokojiti se s úspchem
neúplným, takovým, jakého lze docíliti za práv daných

okolností vynaložením všech sil. Zvítzila dvra v bo-

hatost’ umleckých památek našeho království a zvlášt

hlavního msta Prahy, zvítzila dvra len malého

V. BENEŠ. TAPETA.

V. BENEŠ. TAPETA.

kroužku odborník ve vzájemnou poctivou snahu

a schopnost. Iv úsilovnému piinní pohádala zvlášt

nkteré z poadatel dávná snaha založiti v Praze ve-

ejné museum, jehož úel v hlavních zásadách podobal

by se chystanému historickému oddlení výstavy
;

tito

ovšem nemohli odolati touze, aby píhodný podnik

výstavní využitkovali aspo k doasnému uskutenní
svého plánu, jaksi na zkoušku, která mla dokázati

možnost takovéto sbírky v Praze.

Program historického oddlení byl vlastn stanoven

programem výstavy : ml se znázorniti djinný vývoj

umní stavitelského a emesel s ním spojených, jakož

i vývoj rzných odbor inženýrských
;
k tak ohrom-

nému úkolu ovšem nedostávalo se ani hmotných pro-

stedk ani dostateného potu ochotných pracovník.

Proto pedem rozhodnuto pojmouti do tohoto oddlení

jen architekturu a umlecký prmysl stavební, jakož

i jediný z ostatních obor technických a sice histo-

ricky zvlášt dležitý vývoj mincování, jehož poádání
sviti se mohlo zkušenému odborníku, inženýru Ed.

Fialovi. O návrhy, jakým zpsobem co nejskvleji zná-

zorniti postup historických sloh v echách nebylo

zle
;
v prvním okamžiku stavla mysl navrhovatele celé

budovy slohov provedené
;

i když bylo ustanoveno,

že skupin historické se vykáže budova kdysi retro-

spektivní výstavy, pomýšleno bylo vážn na nkolik

pístavk, v nichž upraviti se mly slohové interiéry :
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Z hist oddleni V. A. a I. — Chrlic z chrámu sv. Vita na Hrade
Pražském.

nkterá z našich románských krypt, gotická kaple sv.

Kateiny na Karlštejn, renaissanní pokoj ze zámku

Hvzdy a njaký barokní vnitek. Jakmile však vešly ve

známost nkteré podrobnosti finanního stavu letošní

výstavy, upustilo se od tchto úmysl, jejichž uskute-

nní by se za jiných pomr zdálo býti nevyhnutelným.

Bylo tedy se spokojiti s programem jednoduchým,

který pece byl dosti dstojným, a jak se ukázalo,

pro naši výstavu nejvhodnjším, t. j. utvoiti ébraz

vývoje umní stavitelského vdecky srovnanou sbírkou

všeho, co úelu tomuto sloužiti mohlo a získati se

dalo, nech to byly originály jako význané fragmenty

kamenné ze slohových budov drobné pedmty um-
lecko-prmyslové náležející k zaízení obydlí a chrám,
pvodní architektonické návrhy, anebo rozmanité kopie,

sádrové odlitky zvlášt dležitých památek a konen
všeho druhu vyobrazení, umlecké obrazy i technické

výmry, staré rytiny nebo moderní fotografie. Všude

podnikané, nákladné opravy monumentálních budov,

všeobecný stavitelský ruch mstský, vdecké snahy

topografické a umlecko-historické vzbuzovaly nadji na

hojnou koist, jejíž rozmanitost látky, provedení a veli-

kosti slibovala obraz lišící se bohatostí a novostí naprosto

od našich dívjších výstav umlecko-historických.

Akoli z podaného rozpotu na pevoz pedmt
zapjených, na poízení sádrových odlitk, nutných

vyobrazení a na podobné výdeje slavný výkonný výbor

výstavní pi nejlepší své ochot nemohl povoliti více

než 4000 zl.
,

setrval výbor pi provádní díla, o jehož

krásném úspchu za výhodnjších pomr nebylo po-

chybnosti
;

kleslou mysl povzbudila šastná okolnost’,

že se mu podailo získati na Hluboké, v Kutné Hoe
a v Lounech nadšené leny, jejichž obtavou piinli-

vostí zajištn byl positivní výsledek. Nebo od roze-

slání pihlašovacích listin neoekával nikdo valného

úspchu a skuten vrátil se jen nepatrný poet arch,
vyplnných pihláškami vtšinou bezcennými. Spolé-

hati bylo jen na osobní zakroení len výboru, pi
kterémž obecenstvo osvdilo nejvtší ochotu na dkaz
neoprávnnosti obav, že eská veejnost’ odstrašená

pedešlými výstavami, více by nezapjila své poklady

k úelm výstavním. Tém všichni kteí byli vý-

borem požádáni o zapjení pedmt, dali své svolení

se vzornou obtavostí; ze seznamu jejich jmen v pe-

liv sestaveném katalogu výstavním lze seznati, jak

pomrn malý poet pispívatel stail, aby dstojn
representován byl každý sloh, každý obor stavebních

emesel umleckých, každý druh materiálu a technic-

kého spracování jeho, jakož i rzné zpsoby, kterýmiž

staí misti kreslívali své návrhy a moderní architekti

nebo historikové studují naše památky.

Jest pravda, že krátkost doby pípravní, nedostatek

prostedk hmotných a všeobecné pomry výstavní

nedovolily, aby výstava tato vyhovovala všem opráv-

nným požadavkm; ale práv tak jisto jest, že i od-

borníka pekvapovala svým celkovým zjevem a zajíma-

vostí doposud docela anebo tém neznámých památek

umleckých, sebraných a seadných dle programu,

který snad zasluhuje i dalšího ješt povšimnuti.

Osud, který totiž roku 1891 stihnul krásnou

retrospektivní výstavu, nevyhnuteln stihne též- letošní

oddlení historické, pedmty vypjené se vrátí maji-

telm a roztrousí se po celém království, ba stanou se

vtšinou nepístupnými. Proto ozvaly se v denních

listech i asopisech vážné hlasy, žádající trvalou ná-

hradu ve form velkého musea. Zvlášt redaktor »Lu-
míru p. V. Hladík s horlivostí uznání hodnou ujal se

této záležitosti, uveejniv v »Národních Listech« a ve

svém asopise návrh na zízení musea sádrových
odlitk v letohrádku královny Anny na Letné, kte-

réžto myšlénky dávnoletým horlivým zastancem (tuším

i pvodcem) jest socha Ludvík Wurzel; zárove zaal
Výkonný výbor výstavní sbírati pedmty pro tech-
nické museum, jehož program není uveejnn, ale

dle vyzvání zdá se krýti s celkovým programem vý-

stavy tak, že by historická ást mu byla pivtlena
v podobném pomru jako na výstav.

Krásné tyto návrhy došly v obecenstvu zaslouže-

ného souhlasu; b idiž proto dovoleno zde o jejich

praktickém provedení blíže pohovoiti.

Není pochybnosti, že jest jen otázkou asu, kdy
pistoupiti se musí k systematickému sbírání sádrových

odlitk našich nej dležitjších památek plastických,

jakož i moderních umleckých dl, tak zdatnou gene-

rací sochaskou provádných. Avšak má se z nich

utvoiti samostatná sbírka, zvláštní museum? Staí pro

representaci našich socha odlitky sádrové, aniž by
se k nim pidala díla dohotovená ve skuteném kovu,

mramoru, devu? Není snad sochaství v historických

našich dobách tak úzce sdruženo s architekturou, že
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Z hist. oddlení V. A. a I. — ást
stolic z chrámu sv. Barbory na
Horách Kutných.

jen násilím od nho odlouiti se dá? Zdá se, že program sbírati pouze sá-

drové odlitky jest pro naše pomry píliš obmezený, proež nutno jej rozš iti

;

jaké dvody staví se proti jeho spojení s lapidáriem, jehož nutnost u nás

taktéž všude uznávána? Jestliže museum sádrových odlitk poskytuje výhodu
snadného rozmnožování a systematické úplnosti, dovede jedin sbírka originál

podati pravý umlecký požitek. Sbírky odlitk v Drážanech, Berlin aneb

dokonce v Paíži a Londýn naplují obdivem studujícího historika a umlce,
avšak celé to množství nejproslavenjších dl velemistr celého svta zane-

chává jen chladný a mrazivý úinek na jeho umlecké zanícení.

Ješt slovo o volb místa. Jsem pesvden, že navrhovatel — literát

a kritik — hned pi poátku provádní svého plánu sám by ustal od tak

híšného poínání, seznav s hrzou, že nevdomky proti vlastnímu úmyslu

kazí jednu z nejskvostnjších perel v nádherném diadému královské Prahy,

že toto od nho obdivované a milované msto, které tolikráte hájil proti po-

dobným útokm, nyní sám olupuje o poklad nám všem nad jiné drahocenný.

Nastavte do prostor královského letohrádku (ostatn i z jiných dvod ne-

vhodných) sádrové odlitky portál, kazatelen, ktitelnic, fial, krab, sloup
a pilí, hlavic, patek a ims, štítk, relief a soch, románských, gotických,

renaissanních, barokních a snad i moderních — a znien jest ten svého druhu

ve svt jediný, pohádkový dojem vážného klidu a zašlé slávy. Nechci pi-

pomenouti neblahý vliv vestaveného množství velkých a malých pedmt
na posouzení vlastní architektonické hodnoty celku a na požitek z krásných

detail jeho výzdoby; dovolávám se jen nevyslovitelného pvabu a tajuplné

moci, kterou toto vznešené místo psobí na naši duši jako skamenlá báse,
pochopená a ocenná i od cizinc. My echové že bychom sami tento dojem

rušiti chtli? Kdo z nás, stoje pod tímto loubím a shlížeje s tchto galerií,

nepodlehl velkoleposti, jež skytá pohled na toto královské msto v každé dob,
za májového jitra i za srpnového veera, v závoji listopadových mlh anebo

v bílém plášti lednovém? Svatyn tato musí býti chránna ped jakýmkoli

znesvcením rušícími zmnami. Je teba upraviti vnitek, to jisté, jest nutno,

aby výzdoba hlavního sálu byla provedena, ale práce ta musí se sviti umlci,

jehož duše bude prodchnuta pravým nadšením pro básnickou myšlénku i ideální

formu. Umní jediné zde vládnouti má, žádná archaeologie. Žádná galerie, žádné

museum dle bžných názor se sem nehodí; výbr nkolika vzácných prací

umleckých, pro tento úel zvlášt provedených neb aspo dobe volených,

njaká socha kovová, mramorový relief a dobrý obraz, vzácná záclona (go-

belín) vyplní úpln ten velký sál, budou-li díla velká duchem, nikoli potem
nebo rozmrem, výzdoba celku jednoduchá a vznešená. Budova budiž zacho-

vána svému pvodnímu úelu, dle nhož sloužila ušlechtilé zábav a slav-

nostem zde obas konaným
;

budiž zvlášt útoištm tch, kteí prchajíce ze

všedního ruchu pouliního chtjí oddati se po nkolik chvil povznášejícímu

pohledu na krásné msto z tak vznešeného okolí.

Slyšel jsem již asto návrh, použiti královského letohrádku k rozmanitým

úelm musejním, avšak obyejn od archaeolog a historik, jejichž po-

chybení v nejlepším úmyslu nemže se nikdo diviti, tak jako generálm,

kteí ve služb státní v nm zaídili dlosteleckou dílu — ale literát! Zde

penáhlil by se horlivý zastance našich památek.

Tedy sbírejme pedmty pro »T e c h n i c k é m u s e u m «. Bez odporu zcela

správným jest postup Výkonného výboru výstavního zachrániti v as co nej-

vtší poet vystavených pedmt trvale pro naší veejnost’
;

bude-li pkná sbírka

pohromad, najde se pro ní také program srovnání a vhodné místo. Jelikož

snaha výboru se potkává s úspchem a zárove jiný ústav uinil dobe pi-

pravený krok v témže smru, mžeme doufati v uskutenní krásného plánu

a uvažovati o zpsobu, jakým by pro specieln eské a pražské pomry nej-

výhodnji proveden byl.

Které jsou nejzávažnjší dvody, nutkající nás dožadovaú se založení nových

sbírek technických ? Butež zatím vyznaeny tyto ti

:
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1. Není v echách nikde postaráno o to, aby ve-

likost djinného vývoje domácí architektury byla ádn
representována, aby její význam jako pedního initele

v naší kultue byl uznán
;
jestliže na probádání dávno

minulých djin politických se vnuje právem tolik

práce a nákladu, není tu vru nepochopitelným, že se

tak nedje též pi architektue, jejíž pomníky urují

ráz našich sídel, jsou viditelným osvdením naší moci

a našeho stupn vzdlání, jsou národním bohatstvím,

které i z hospodáského stanoviska teba co nejvíce

chrániti a k platnosti pivésti ?

2. Velké technické podniky, pi n : chž nkdy prak-

tická, velmi asto ale umlecká otázka mívá pevahu,

ím dále tím více zamstnávají naši veejnost, aniž by

tato byla náležit pro pochopení jejich dležitosti pi-

pravena, zvlášt bží-li o otázky ist umlecky-archi-

tektonické. Obecenstvo, které uznává za požadavek

svého vzdlání navštvovati pravideln divadlo a výstavy

umlecké, pstovati hudbu a literaturu a setkávati se

v denních listech stálými zprávami o umní, nemá
vtšinou sebe menší schopnost a trplivost prohlédnouti

si plány nkterého velkolepého návrhu architektonického,

o jehož stejné umlecké hodnot s obrazem, sochou,

skladbou nebo prací literární nemže býti pochybnosti.

S potšením teba uznati blahodárný úspch propaga-
ních snah v tchto oborech umleckých na vkus, vzd-
lání, ušlechtilé zamstnání, ba i na dobrý, samostatný

úsudek nyní již etných jednotlivc. Tím více jest se

dožadovati trvalého a úinného prostedku, . kterýmž by

naše obecenstvo se nauilo vnovati svou plnou pozor-

nost též návrhm na veliké, architektonické podniky,

jejichž rozhodnutí obyejn odkázáno jest soudu jeho

zástupc. Jinak by asi dopadlo ešení otázky o za-

chování starého rázu Prahy a o nové umlecké úprav
námstí, ulic i nábeží a o rzných velkých návrzích.

3. Tetí velice závažný dvod a od technik snad

za nejdležitjší ítaný jest nutnost, zídili ústav, který

by šíil vlastní technické, praktické vdomosti mezi tmi,
již pouení z našich vysokých škol technických z ja-

kýchkoliv dvod erpati nemohou a vyhledávají uri-

tých znalostí v nkterém obmezeném oboru technickém
;

ústav tedy, který hlavním zásadám celého výstavního

programu vyhovuje a odpovídá nejlépe heslu »tech-

nického musea«. Jméno toto prozatím asi jen náhodou
volené oznauje tento moment již jako nejvýznanjší

;

0 jeho ohromném významu hospodáském nemže býti

pochybnosti.

Snadno by se daly jmenovati další dvody, snad

1 pádnjší, akoliv již tyto staí k dkazu oprávn-
nosti tchto požadavk. Mže se však vyhovti jim
všem založením jediného musea technického, kteréž

není mimoádn bohat nadáno státem a zemí a jaké-

hož v tomto rozsahu není snad v celém svt?
Za našich domácích pomr zdá se mi zcela ne-

možným, s dobrým výsledkem spojití k organickému
celku tak rznorodé ásti jako výhradn národní, eské
museum architektonické, založené na programu histo-

rickém a moderní ústav prakticky technický, který

udržovati musí styky mezinárodní; vždy nejen úel,

ale i prostedky jsou docela rzné.

Avšak nechci snad dovršiti naši pílišnou horlivost’

v zakládání museí návrhem, aby se tedy zídila dv
nová musea. Naopak. Mohu z vlastní zkušenosti mluviti

jen o ásti umlecko-historické, o kteréž neváhám tvrditi,

že by mnohem lépe prospívala, kdyby se pipojila k n-
kterému z našich stávajících ústav blízkých progra-

mem. Z etných dvod budiž vedle starosti o opatení

hmotných prostedk pro místnosti, rozmnožování sbí-

rek, úadnictvo a služebnictvo pipomenuta jen tato

nejzávažnjší, že historické památky domácí výroby

umlecko-prmyslové s architekturou nutn souvisící,

jsouce z vtší ásti v pevných rukou, nesnadno pro

novou sbírku získati by se daly. Bohatými takovými

sbírkami vládnou Museum království eského, Museum
kr. hl. msta Prahy a Umlecko-prmyslové museum
pražské. Programy obou posledních vyluují možnost

rozšíení se na celý obor architektonický a technický.

Tím více náleží tento do Musea království eského,
jehož historické oddlení všechny umlecké a kulturní

zjevy našeho království a národa dle jeho významu
v djinách vzdlané Evropy dstojn representovati má.

Že skuten starati se chce o požadavky technické

a architektonické, toho zárukou jest osoba v jeho ele

stojící, architekt Jan Koula. Archaeologický sbor Musea

království es-
kého uinil již

také kroky k zí-

skání vhodných

místností pro-

storných pro no-

vou tuto sku-

pinu sbírek.

Podporujmež

tedy Museum
království es-
kého v nesnad-

ném úkolu, aby

dstojn repre-

sentovalo vyso-

kou vzdlanost

a slavnou minu-

lost našeho ná-

roda v petžké
soutži s bohat
nadanými sv-
tovými musei.

O vybývající,

modern-techni-

cké ásti daného

programu pone-

chávám promlu-

víti povolanj-
Z hist. oddleni V. A. a L — Zpovdnice

Sim. B. M. z chrámu sv. Jiljí na Starém mst.
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P
RAHA 1898. SOUHRN ZPRÁV A
POVSTÍ S POZNÁMKAMI VOL-
NÝCH SMR.

Nasypání ostrova Steleckého. Ve schzi
obecních starších 17 íjna t. r. pi jednání o ná-

vrhu nového kamenného mostu dotknuto bylo dležité

pro vzhled Prahy záležitosti, zvýšení ostrova Stele-

ckého, a tím zvdli jsme, že projekt splavnní Vltavy,

nasypáním ostrova Steleckého poítá, rozhodnutí o tom
jest jen otázkou asu. Namítá se otázka, zda nasypání

a zvýšení ostrova Steleckého jest pi splavnní Vltavy

vcí nezbytnou a zda nemlo proti nmu obecní zastu-

pitelství v zájmu Prahy rá;n v as vystoupiti, nevy-

kávajíc ortele pozdji již nezvratitelného. Smutným
jest úkazem, že dnes,

kdy vyzdny jsou pi-

líe nového mostu,

není vyjasnna otázka

toho významu pro

Prahu, která se v d-
sledcích svých dotýká

i stavby mostu. Jakou

dvru možno míti v

kruhy za vci ty od-

povdné ?

Vachování sta-

robyléhorázu
a krásných po-
hled a umle-
cká úprava král.
Prahy staly se hes-

lem pi volbách do

zastupitelstva mst-
ského. Radikální listy

spojivše kolem sebe

nespokojence s dosa-

vádní správou obce

pražské, jíž piítány
zejména rzná, pro-

vinní páchaná neše-

tením hist. rázu a

kras Prahy, uveejnily

ped volbami dv pro-

volání k volim, z

nichž ono omezující

se k poukazu na neše-

tení rázu a krásy

Prahy podepsáno bylo

pedními zástupci list

a korporací umlec-
kých. Ob provolání

provázena byla listi-

nou kandidát pro

druhý sbor na Novém
Z hist. oddlení V. A. a I. — Bronzová socha utv- ,v A1 v. ,

Herkula ze schodišt domu v Celetné ul. Meste. Akce mela ten

výsledek, že kandidáti nespokojenc obdrželi neoe-
kávaný poet hlasv. Snad tomuto pokynu se strany

volistva porozumí páni na keslech konšelských.

— Nápadno bylo, že na provolání v zájmu za-

chování rázu a krásy Prahy scházel podpis zástupce

Jednoty eských umlc. Na provolání podepsaný sta-

rosta Umlecké Besedy odvolal podpis, odvolávaje se,

že neml tušení o pipojené ku provolání kandidátní

listin; k odvolání vedly ho píiny osobní a poli-

tické.

U zájmu šetení staré Prahy vybízí Vilém
^ Mrštík v posledním ísle Lumíru studenstvo k in-
nosti, žádaje, aby mládež pouována byla o krásách

Prahy, s ímž každému sluší souhlasiti. Páli bychom
si, aby našli se professoi, kteí by budili v studující

mládeži zájem pro umní výtvarné, pro památky do-

mácí, aby generace píští šetrnji s poklady sdd-
nými si vedla.

O
banské kluby a Praha. Obanské kluby

pražské vidí spásu Prahy v uvolnní komunikace,

a to podivnou náhodou nejnaléhavji vždy tam, kde

z toho pro krásu a ráz Prahy znané škody vzcházejí.

Klub Malostranský pimlouval se svého asu co nej-

úsilovnji za probourání domu u Klí, vyjádil se

proti zamýšlenému zcelení podloubí a proti podjezdm,
žádaje zde novou širokou ulici, v ulici té vidl ne-

omylný prostedek k oživení a jak se pravilo i k po-

zdravení Malé Strany. Nyní po zbourání domu u Klí
sluší za to míti, že Malá Strana je oživena a po-

zdravena. Nové proudy posilující vtáhly do ulic Ma-
lostranských, zdravý vzduch rozproudil se na námstí
Malostranském, živnosti zkvétají, široká nová ulice

stíží stauje tlaícímu se živnému množství, kteréž sem

pivábila. Nevíte ? Proto též kluby obanské ostatních

mst Pražských touží po probourání podobných dr,

jakou je ona na Malostranském námstí, zvlášt staro-

mstští závidjí malostranským prlom u Klí a žá-

dají, aby v dob co nejkratší podobný prlom zdobil

jižní stranu námstí staromstského.

Staromstský klub obanský 20. íjna t. r. jednal

o hospodáských potebách Starého Msta Pražského

a o píinách, pro které Staré Msto tak churaví

a chadne. A opt shledáno, že pední závadou jsou

nedostatené komunikace. Assanace pivodila sice v pí-

in této znané uvolnní, zdravý vzduch táhnoucí

nyní od Vltavy pes plá shoením dom Josefských

povstalou, blahodárn posiluje znenáhla centrum Prahy.

Navrhovatelé assananího projektu také mrou dosta-

tenou hovli žádoucím požadavkm komunikaním

;

povstná assananí ulice, jež prostranné námstí naše

spojí s nábežím napraví do jisté míry, co zavinili

budovatelé Staré Prahy, kteí spojili veliké námstí

s ostatními ástmi Prahy jen užšími, dle názoru pán
radních i pana starosty i oban v klubu sousted-

ných, nedostatenými ulicemi, proto staromstský klub

v pední ad volá o proražení této hlavní assananí
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Z hist. oddlení V. A. a I. — Brokoffova socha sv. Františka Xav. z Karlova mostu.

tídy. Jelikož však vtipné hlavy

ukázaly, že tak široká ulice

vedena býti nemá jen ku behu
vltavskému, nýbrž že pokra-

ovati musí mostem a pímou
do kopce vedenou silnicí i za

vodou, proto žádá staromstský

klub o brzké vystavení mostu

a prokopání Letné, a sice z více

píin. Za prvé proto, aby se

dlouhá assananí ulice náležit

protáhla, aby i za Vltavou

v Bubeni mly osu, okolo

které by se tužby assananí

otáeti mohly. Za druhé, aby

Vinohradští nejkratší cestou

dostali se do Bubene a Bube-

netí do Prahy, pi emž spor-

ným zstává, zdali z toho pí-

mého a vhodného spojení nevy-

plyne vtší užitek pro ped-

mstí
;

bylo ve schzi klubu

z vážené strany k tomu po-

ukazováno, že nová komuni-

kaní spojení odvádí jádro

obyvatelstva na obvod msta,

jisto však pes to zstává, že

Bubeneské obyvatelstvo, které

nyní kupuje své poteby na

Malé Stran, pímou cestou zvá-

beno a pivedeno bude na Staré

Msto. Za tetí pak proto, aby

zdravý vzduch z Letné a Stro-

movky nejkratší cestou vnikal

na námstí Staromstské, kte-

rému takové provtrávání jist

jen prospje. Bohudíky jest

assananí pímá ulice zaji-

štna, jde jen o to, aby proudy

návštvník z Bubene širokou

ulicí tou na Staromstské ná-

mstí se navalivší, protjšími starými ulicemi projiti

mohly, proto staromstský klub k uzdravení Starého

Msta žádá probourání a rozšíení úzkých tch starých

uliek, zejména ulice Melantrichovy, ulice Sirkové, Že-

lezné, Celetné, prolomení ulice nadaním domem Richt-

rovým, dále rozšíení Perštýna a zbourání kostela svato-

vojtšského u Prašné Brány.

Pan starosta Dr. Podlipný, kterýž co len staro-

mstského obanského klubu schzím téhož obcuje,

piznává ve schzi odbývané dne 20. íjna t. r., že

Staré Msto stn a že potebuje lékae, ukazuje na

obtíže, které se staví snahám za sbouráním i pi bourání

rad mstské vstíc a to hlavn se strany tak zvaných

pívrženc starobylého a umleckého rázu Prahy, uji-

šuje, že je pesvden, že k uzdravení Prahy pispti
mže jedin dkladné bourání, ukazuje na blahé hospo-

dáské, assananí a umlecké výsledky innosti této

pro Malou Stranu a jinde, a piznává, že by pokud
by na nm bylo nieho neml proti dkladnému pro-

lomení zejména Perštýnu a Melantrichovy ulice, dále

proti zbourání tch Velkoprahu hyzdících dom pi
úzké ulice proti radnici i s tím malomstským ob-

loukem, který zamezuje výhled k radnici, stejn jako

z radnice do Melantrichovy tídy, poukazuje dále

k chybám, které se staly za pedešlých starost,

k chybám, kteréž bohužel již i s mstskou spoitelnou

odstraniti nelze, líí, jak by rozšíením a probouráním

Perštýna a Melantrichovy ulice pivábeny byly na

Staré Msto davy obyvatelstva, kteréž nyní do úzkých
uliek v bázni ped zácpou (ulic) vcházeti váhají, a

koní e svou bujarým sokolským »Na zdar!« •

Ku žádosti za probourání ulic Starého Msta pidá
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vají se i majitelé krám v ulicích Celetné, Železné, Melan-

trichov, Sirkové a Perštýnu, ujišujíce, jakou je jím

obtí v místech tch vydržovati obchody, kteréž by

dávno byly již uzavely, kdyby jich nadje na veliký

výnos neudržovala dvra ve slavnou radu mstskou,

že táž v brzku ulice ty náležit rozšíí, aby znanou
šíkou píštích moderních ulic piváben vešel do zdí

Starého Msta žádoucí rozkvt, aby churavící Staré

Msto dle slov váženého pana starosty pana Dra Pod-

lipného bylo opt tím významným mstem, jakým bý-

valo ode dávna, pi emž ovšem vyrozumívají, jak

pece bylo patrno z tonu ei pán starostovy, že tím

pan starosta pro Boha pece nemínil zachování staro-

bylého rázu ve smyslu zbrklých hlav, nýbrž, že tím

mínil hospodáský bývalý rozkvt a blahobyt, který

na Starém Mst Pražském vládl za starých dob.

Potud zpráva o schzi staromstského klubu oban-
ského. Nyní tedy jest jisto, co jest závadou pozdra-

vení churavící Prahy. Jest to v pední ad za nynjší

správy obecní se dostavivší nedostatek komuni-
kaní, nestaující k volnému pojmutí Prahu oživu-

jících proud, který jasn ukazuje, že ádná správa

obce v dob pomrn krátké pivodili mže neobyejný
vzrst a oživení msta. Dále pak j

-.ou to, jak výslovn
panem starostou bylo vyteno, pátelé starožitností

a krásných pohled, kteí psobí nesnáze tm, kdož

Praze posloužit! se snaží prokopáním starých astí.

Proti první závad uvedl ve schzi staromstského

klubu pan prof. .1. Palacký, že práv volné komuni-

kaní spojeni s pedmstími odvádí jádro obyvatelstva

za obvod msta, ímž piron vysiluje vnitní msto.
Proti píin druhé námitek proneseno neb lo. Jest

ze všeho jasno, že by se co nejvíce doporuovalo,

aby obanské kiuby pražské zahájily akci a piinily

se o zízení komisse nové, jejímž pedním úelem by
bylo v zájmu pozdravení Prahy provádti nevyhnu-

telné bourání. V elo této nové komisse nech postaví

se pan starosta Dr. Podlipný, a tím nech ízn od-

poví na smšnou žádost p. I. Hermanna, který otev-

eným listem v Nár. Listech pana starostu žádá, aby

se postavil v elo akce za zachování starobylého rázu

Prahy
;
snad nemyslí pan I. Hermann, žeby mohl sta-

rosta Prahy pedsedati njaké bláznivé umlecké ko-

missi, toho by obanské kluby pražské nikdy nestrply.

Doba k innosti nové bourací komise jest co nej vhodnjší,

umlecká komLse, která strašila svým zájmem za za-

chováním starobylého rázu a krásných pohled, dávno
se již rozešla, lenové její po usilovné innosti nyní

odpoívají
;

shoda stran obanských doposud na rad-

nici porušena nebyla
; v ele správy královské Prahy

stojí energický muž; pro tu chvíli není obavy,

že do zastupitelstva Prah}'- zvolen bude pan Vilém

Mrštík
;

upravovai plány Prahy do posud vyhoto-

veny nejsou
;

není též doposud schválen nový sta-

vební ád
;

na radnici zasedá nkolik rázných, radi-

kálnímu léení Prahy naklonných oban
;

spolek

pátel starožitností, spolek architekt a inženýr a

Umlecká Beseda pohoely tak asto se svými pamt-
ními spisy, že sotva se schopí k njaké innosti,

kteréž by z radnice nemohlo býti eleno
;
spolek Mánes

pi starostech o úhradu deficitu na Volné Smry sotva

do akce zasáhne, ješt mén Jednota eských umlc
a eská Akademie, kteréž povzneseny jsou nad všedním

denním rmutem otázek nezasahujících do oblasti veli-

kého umní
;

denní listy zaujaty jsou cele politickou

akcí, listy technické pak nezaujaly ješt oproti otázkám

zachování neb bourání ustáleného hlediska, »Cas« za-

ujat je vymétáním neplech a neestí našeho veejného

života v jiných smrech, Naše Doba neuvdomila sob
ješt, jak se otázka bourání Prahy má k stžejným
ideám národa eského, Osvta lituje místa k nevdným
nikoho více nezajímajícím lánkm o záležitostech

tchto, akce pana V. Mrštíka pro vzpouru studentstva

jest ješt v poátcích a dosud bezvýslednou, a sotva

najde se nkdo z pán professor, aby studentstvu vy-

líil, že Praha bouráním jest ohrožena. Doba jest tedy

co nejpíhodnjší proež rychle k dílu, v brzku pak

zmní Praha svj vzhled a svou tvánost, okeje,

zmladne, vyrovná se jiným moderním mstm, nový

zde zbují život, netušený zavládne blahobyt, zahan-

beni budou všichni ti zbrklí zastánci starobylého rázu

a krásných pohled Prahy Nuž, tomu rozkvtu vo-

láme s p. Dr. Podlipným bujaré, sokolské: Na zdar!

IJotebné a nepotebné komunikace
1 v Praze, Tyto dny jednalo se v mstské rad
Pražské o nové ulici v prodloužení Florence, která by

svádla proud komunikaní dlouhé, Karlínské tídy

Palackého na Josefské námstí i od skladišt nádraží

státní dráhy zkracovala znan cestu, a která by

vhodn rozdlila veliký blok domový mezi Poíí,
a ulicemi Hybernskou a Dlažební ve skupiny dv.

Komunikaci tuto za dležitou pokládá stavební úad
a technická komise, vele se za ni pimlouval arch.

Múnzberger, pes to rozhodla odhlasováním rada mstská,

aby dležitá ulice tato zizována nebyla, jelikož si jí stát

nepeje. Na státních pozemcích bloku toho má býti vy-

stavn justiní palác, jehož stavbu by prý nebylo možno
provésti v zamýšleném rozsahu, kdyby obec na zízení té

ulice trvala. O paláci justiním dlouhá léta se mluví,

ml stát i na Karlovu námstí, na severní stran

staromstského námstí, umlecká komisse vyznaovala

pro stavbu jeho nkterá jiná vhodná místa, nelze tudíž

íci, že by bylo místo nyní urené ku stavb jediným,

nelze však tvrditi ani to, že by novou ulicí stalo se ku

stavb justiního paláce nemožným. Jeli stát rozhodnut

stavtí justiní palác v Praze, pak by i v pípad, že

by ulicí rozdlený pozemek na stavbu nestaoval,

nalezl za pomoci obce snadno vhodný pozemek jiný.

Není o pozemky vhodné nyní nouze, a snad by mohla

práv stavba justiního paláce posloužiti vhodnému
upraveni nkteré zanedbané aneb k pestavní odsou-

zené ásti msta? — Zajímavé bjdy dvody které

proti potebné nové ulici pi hlasování na váhu padaly.

Jedním z dvod bylo, že by nová ulice prodloužena
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býti musila až k Týnskému kostelu a že by bylo ná-

kladným vykoupení pozemk nynjšího hotelu u Zla-

tého Andla. — Prosté nahlédnutí v plán Prahy pouí,

že toho teba nebylo, jelikož by nová komunikace vy-

ústním na Josefské námstí našla vhodného a dosta-

teného v každém smru pokraování ve stávajících

ulicích, a nemusela by tudíž nevyhnuteln býti vedena

okolo Stupart a okolo Ungelta až k Týnu.

Prostým nahlédnutím v plán Prahy se pesvdíte,

zdali nová spojovací ulice v tchto místech má vý-

znam pro Prahu, lze poznati, že provedení její nestaví

se pekážky nepekonatelné, vyžadující njakých zvlášt-

ních obtí se strany obce. Ulice ta nerušila by nkterý

ze stávajících zajímavých pohled ani z námstí Josef-

ského ani odjinud, neniila by žádnou památku dob

minulých, vedena by byla valnou ástí nezastavnými

a nezužitkovanými pozemky a pispla by výhodn k upra-

veni Josefského námstí. Nikdo nemže upíti význam

její ci dležité komunikaní linie co doplnní stáva-

jících dlouhých ulic, které rozvojem Prahy nezmizí,

které naopak ožijí a které léta ekají, aby spojovací

novou ulicí byly pivedeny do úelného spojení s vnit-

ním mstem. Hádankou by bylo neznalému našich

pomru, jak možno jest odhlasovati neprovedení po-

tebné ulice zástupci obce, jak možno to pes ty

rzné kluby a spolky, které pece jinde celou váhou

svých representant zasazují se o to, aby zájmm

rzných ástí msta se prosplo. Kde jen zstala ta

pée o vhodné a potebné komunikace pi této pí-

ležitosti ? Kde hledati píinu takového odhlasování?

Novináské zprávy pouily nás o dvou dvodech, kte-

rými byla rada mstská vedena, hlavním dvodem
bylo, aby umožn:no bylo brzké postavení justiního

paláce, k nmuž ve Vídni byly plány již vyhotoveny.

A tu dležitou jest otázkou, zda by žádoucím

upravením ulic plány zmínné mohly býti úeln
upraveny, aneb zda by poteba bylo od plán tch
upustiti. Zajímavo by pi tom bylo zvdti zda obec,

která pece o plánech tch povdomost mla, zda v as
upozornila na poteby obecní, a zda objasnila své

Z hist. oddlení V. A. a I. — Návrh na strop paláce ernínského na Hradanech.
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hledisko, které nelze pece srovnati s tím, aby pro

státní pražské stavby plány pracovány byly ve Vídni

od umlc vídeských. Další otázkou je zda by i zne-

možnním stavby justiního paláce na tomto míst,

vbec od zízení této státu nezbytn potebné budovy
upuštno býti musil® i upuštno býti mohlo?

Jest pevným pesvdením naším, že na dlouho ne

a že slušelo i v tomto pípad hledti jen k dsledkm
rozhodnutí takového pro zájmy a poteby obecní

a neobtovati je snad s ohledem na njaká osobní

pedcházející jednání a sliby soukromé páním z Vídn.
Slušelo to tím více za okolností tak kiklav ne-

správných, jakým jest fakt objednávky plán pro

státní stavby u umlc cizích.

Piznáváme se, že odhlasování rady mstské i v tomto

pípadu nás pouilo o tom, že o zájmy Prahy po

stránce její úpravy není postaráno jak by býti mlo.
Mže vbec mstská rada o otázkách tchto rozhodo-

vati bez celkového njakého úelného a na správných

závrech zbudovaného plánu ?, má rozhodovati rada

mstská proti mínní znalc a odborných komissí?,

jest pak vbec možnost pro komisse, jejichž práce

nebývá uvážena, nýbrž jen odhlasována?, možno získati

nezávislých, svdomitých, jedin trvalých zájm obec-

ných dbalých dlných sil?

Kam hospodáství takové povede? Odhlasuje též

rada mstská záležitosti právní proti návrhm a mínní
právních komissí? Jest to zdravý stav, kde obec ignoruje

naprosto pi vcech týkajících se úpravy Prahy initele

nej povolanjší ? Jak srovnává slavné zastupitelstvo, jak

vážený pan starosta plnní povinností dvrou ob-

anstva na n složených se svým svdomím? Rozho-

dují páni v jiných vcech analogických, bez pevného

celku i ásti zahrnujícího plánu, bez nhož není my-
slitelno provedení úkolu té pro Prahu dležitosti,

jakým je úprava Prahy, pi níž chyby nestihnou gene-

raci jedinou. Nepochybovali jsme doposud o dobré

vli zástupitelstva obecního Praze prospívati, však

skutky ukazují k tomu, že dležité otázky úpravy

Prahy pojímány bývají na radnici pražské bez té

vážností, kteráž jim vzhledem k dležitosti jejich pí-

sluší. V té vci je chybou klamati se že bez usilovné,

stálé, namáhavé práce úkoly dané vyešeny budou tak,

jak by býti mly a že snad úkoly tyto zmohou vedle

svých prací komisse jiné, a již se jmenují technická,

stavební neb soupisná, které úelem svým v jiných

smrech mají práce tolik, že ji zmoci nemohou. Úkoly
ty pi té neorganisaci práce na radnici vládnoucí nyní

tžko vbec mohou býti zmoženy tak, jak by žádoucno
bylo, každé podobné odhlasování tžce znesnaduje
práci píštích pracovník.

ITlas z radnice o umleckých soutžích
* veejných. A byla nkolikráte vhodná píleži-

tost, aby na radnici staromstské vymnily se názory

o tom, co jest slušného a v zájmu umleckých soutží od-

poruitelného, pece jen zídka na venek vyznly názory,

jež panují o vci té v kruzích na radnici vládnoucích,

proto zajímavým nám bylo místo odpovdi, jíž odpo-

vídáno bylo Umlecké Besed na pipiš ohledn pro-

jektované stavby paláce pojišovny na Staromstském
námstí, místo, které zní jako odpov na výtky inné
v píin okolností, za nichž vypsána byla na stavbu

pojišovny veejná soutž. Místo ono zní : »Dozorstvo

pražské mstské pojišovny chovajíc obavu, že, jak

známo, podobné konkursy úplného výsledku nemívají,

a že zdržením od poetí stavby dchodm ústavu by na-

stati mohla ztráta, objednalo si u bývalého lena
umlecké komise mimo konkurs rovnž návrh na skizzu

takové budovy, která by použita býti mla, kdyby
uvedená obava se mla uskuteniti.« Piznáváme, že

nám místo ono bylo velmi zajímavým, z nho jest

zejmo : Že dozorstvo pražské mstské pojišovny mlo
úplnou dvru v dobrý výsledek práce objednané

u architekta p. O. Polívky, a že nedvovalo výsledku

práce umlc soutžících, a sice z dvodu, že, jak

prý známo, podobné konkursy úplného výsledku ne-

mívají. A tu namítá se otázka, kdy správn a svdo-
mit pipravené umlecké soutže u nás výsledku

nemívaly ? O odpov tu sluší pány pedem žádati,

jelikož jinak dvody uvedené se hroutí, žádáme proto

o uritou odpov, kdy se tak stalo. Dvod druhý,

že k tomuto zvláštnímu vypsání soutže bylo pikro-

eno, leží prý v krátkosti doby. Prosíme tu o odpov,
pro záležitost ta byla tak dlouho ponechána neroz-

hodnuta? Víme, že více jak ped pldruhým rokem

již se mluvilo o stavb paláce pojišovny. Pro bylo

s vypsáním soutže odkládáno? Proto, aby bylo omlu-

vitelným vedle soutže honorované objednání plán?
Pro za tchto okolností byla vbec soutž vypisována?

Bylo za tchto okolností pravdpodobno, že umlci
práci a asu vnují úkolu, jehož rozešení sveno
bylo již a to s plnou dvrou a proti zaplacení jedi-

nému z koleg, jehož práce postavena byla mimo
konkurs? Kdo tu rozhodnouti má, zda práce ta je

lepší prací soutžících, aneb má býti okolnosti k soutži

této povzbuzující, jak veejn v listech bylo z radnice

piznáno, že z prací soutžících obohatiti se má práce

objednaná? Jest to slušné vypsání soutže? Jest to

slušné stanovisko oproti umlcm a jejich práci?

Snad páni na radnici slyšeli, jak se soudí, a to právem,

o jednání takovém mezi umlci? Ovšem podobné
soutže výsledku úplného nemívají. A zdá se, že

se práv o to jednalo, aby soutž tato výsledku úpl-

ného nemla. Nelze pece dobe ani ukrývali, kam
jednání dozorí rady smovalo.

A pro a k emu tyto okolky, k emu takové

neslušné soutže, lze pece vc vyíditi jinak a bez

roztrpování
;
prost pro páni v dozorí komisi mající

dvru v umní a v práci architekta pana O. Polívky

témuž stavbu své s'avby nesví bez tchto pro ostatní

umlce urážlivých pívsk. Vc by byla odbyta správnji

než takto. Kdo bránil, aby se tak stalo, jako se na radnici

stalo v jiných pípadech, snazší jest obhájili jednání

takové pak prost tím, že mám v toho neb onoho plnou
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Jinak páni klidn snésíi

musí výitku, že takovým
vypisováním soutže ízení

konkurenní ubíjejí, proti

umlcm neslušn si ve-

dou a práva ztrácejí, vy-

týkati, že soutže výsledku

nemívají; takové soutže
ovšem výsledku, ku] kte-

rémuž u správných soutží

po vtšin se dochází, míti

sotva bude.

Oj stavb a úprav
'O nábeží ve tvrti
Svaíovojtšské od

Bubeníkovy ohrady k di-

vadlu národnímu dovídáme
se z ei Dra. Podlipného,

kterýž ve schzi obecních

starších uvedl do slova:

S assanací tvrti Svato-

vojtšské souvisí vc, která J. SCHUSSER.

dvru a že mu práci tudíž s dvrou svuji, a jest

taková upímnost neskonale sympatitjší než jed-

nání neupímné oproti celé ad umlc, z nhož
pirozen hodn trpkosti vychází. Kdo zabrániti mže
pánm, aby po své dve svili provedení plánu pro

stavbu mstské pojišovny panu O. Polívkovi, lenu
bývalé umlecké komise, jako svili provedení plán
na mstskou vodárnu, Žofín a mstskou tržnici beze

vší soutže panu professoru Fialkoví, jako svili pro-

vedení plán mstského musea panu architektu Bal-

šánkovi.

Když by byli zase práci dle své dvry zadali pímo
bez neslušného vypsání veejné soutže, nanejvýše že

by se ozvaly hlasy, pro se rada mstská, pro do-

zorí komise neobrátila k architektu Wiehlovi aneb

k architektu Vejrychovi

neb k stav. radovi Mockrovi

neb k professormKoulovi,

Schulzovi, Zítkovi, k edi-

teli arch. Stibralovi (vesms
bývalým lenm umlecké
komise) aneb k architektu

Mnzbergrovi, Balšánkovi,

architektu Kiženeckému,
k prof. Podhajskému, archi-

tektu Kotrovi neb Kepkovi,

k architektu enskému neb

Zázvorkovi a j. a j., a pro
že se práv obrátila k p.

arch. O. Polívkovi, a tu asi

snadnou by byla odpov
dozorci komise, která by

obhájila, pro zvolila práv
toho architekta a ne onoho.

státi bude obec velké peníze, totiž úprava nábeží,

nebo vodní erár bude naléhati, by se s assanací

upravily též pomry na Vltav v této ásti. Má-li kdo
chu, aby se obec nyní pustila do stavby nábeží,

poítati musí s nákladem do million. — Z ei té

poznáváme, že pikroit! ke stavb a úprav nábeží
tohoto nynjší zastupitelstvo obecní nezamýšlí.

O
bnova umlecké komise. Ped volbami do

obec. zastupitelstva pozval starosta p. Dr. Podlipný

prof. Jos. Zítka, prof. Jana Koulu a editele J. Stibrala,

leny bývalé umlecké komise, k poradní schzi, v níž

jednati se mlo o optovném ustavení umlecké komise.

Tím, že pánm tm poslány byly pozvánky krátce

ped schzí, stalo se, že nedošla v as do schze
omluvenka prof. J. Zítka, který dlel mimo Prahu.

PODOBIZNA.
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A do schze dostavili se ostatní dva pozvaní páni:

p. prof. Koula i editel Stibral, pece k jednání nja-

kému nedošlo. s-
-*

V ísle 8. II. roníku uveejnili jsme v reprodukcích

návrhy na úpravu okolí kostela Trinitárského

ve Spálené ulici. Z referátu z mstské rady dozvdli
jsme se, že technická komise, která se projektem tím

zabývala, doporuila rad mstské, aby povolena byla

na míst domu ís. 82— II. pouze osamocená budova,

ze ty stran facadovaná s ulicí 10 m. širokou mezi

d 'inem »Domácnosti« a budovou projektovanou. Spo-

jovací trakt komise nedoporuuje ku schválení. Dvody
pro úpravu navrženou F. Ohmanem uvedli jsme v teh-

dejším ísle, bylo by zajímavo slyšeti protidvody,

které technickou komisi k rozhodnutí opanému vedly.

Vykáme ostatn v ohledu tom definitivního rozhod-

nutí mstské rady.

*

OOCHY BROKOVÁ NA MOST KARLOV. Již ped
loni pijala mstská rada nabídku sochae pana

Schnircha k sestavení obou za povodn v r. 1890

rozmetených sousoší, aby komisioneln stanoveno býti

mohlo, zda by jejich znovuosazení bylo možno, i
bylo-li by nutno sousoší dle zbytk Zachovalých a do-

plnných znovu v kameni provésti. Tehdy byly vy-

žádány u sochae Schnircha v tomto smru rozpoty.

LTplynuly od doby té 2 roky a dnes doítáme se ne-

nejasn stylizovanou lokálku, opakující jen usnešeni

uinné pede dvma lety, konící, však poznámkou,

že p. starosta z ohledu umleckého je pro skupiny

moderní. Vdouce dobe, že kruhy umlecké, pející za-

chování a udržování historických památek- umní e-
ského, jsou odchylného mínní, žádáme, aby ponecháno

bylo rozhodnutí o tom komisi umlecké. (Viz sl. 57.)

OOCHASKÁ VÝZDOBA NOVÉHO KAMENNÉHO
'-O MOSTU u národního divadla, dle návrhu p. arch.

Ant. Balšánka. — Zprávu o diskusi ve lenské schzi
spolku »Manes« 7. X. 08., podává — ls —

.

Neznajíce doslovného znní pamtního spisu p.

arch. Balšánka ku mstské rad pražské v záležitosti

této, musíme spokojiti se jen výatkem, uveejnným
ve »Svtozoru« . 1632. iníme tak v dve, že

tam vše dležité a závažné pln je obsaženo
;

utvrzuje

nás pak v tom i dopis pana navrhovatele, zárove se

zmínnými výatky nám zaslaný.

Citujeme z toho krátce následovn (»« znaí slova

navrhovatelova)

:

»Jest skuten zvláštní shodou okolností, že monu-
mentální výzdoba most pražských má velký, myšlén-

kový význam. Výzdoba mostu Palackého, nejbližšího

posvátnému Vyšehradu, má za podklad naše mythy,

most Karlv se svou skulpturální výzdobou, jedinou

toho druhu na svt, jest velkolepá kamenná báse,

hymnus vítzné protireformace tak krásn vyjádený,

že v nadšení zapomínáme na pocit bolesti, který nám
ponížení naše a úpadek pipomíná. Píští nový most

leží mezi obma, i jest pirozená myšlénka, aby
i výzdoba sochaská za podklad mla dobu
ležící mezi dobuu mythickou a dobou na-

šeho úpadku poblohorského. Pirozen upírá

se náš zrak na nejslavnjší dobu našich djin, pe-

riodu husitskou, jejíž

sláva ozaovala a prohívá

dobu národního našeho znovu-

zrození.*

Výzdoba nového mostu

má tedy býti jaksi pomníkem
této záivé periody vbec, a

jak dále se navrhuje pomní-
kem Husovým zvláš,
z toho dvodu že navrhovatel

»pokládá umístní Husova p
•>-

mníku na staromstském Vel-

kém námstí za nemožné a to

nikoli, prý, pro odpor zásadních

protivník, nýbrž spíše pro

místní a reální pekážky,« t. j.

» vzhledem k píští regulaci ná-

mstí. Toto nalézá se v po-

átením stadiu obrozovacím.

Radnice sama musí se zvtšit;

a pestavti, severní strana ná-

mstí padne v dob nejbližší,

ulice Melantrichova má se pi

vyústní svém rozšíiti, taktéžJ. ECK. NÁVRH NA SKÍKU.
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ulice Michalská a Karlova. Jaké tvánosti nabude tu

budoucí Velké a Malé námstí, nelze dnes nikomu

tuši ti
.
ježto postup asanace a regulace Starého msta

nijak pedvídati nelze. « (sic!)

» Proto možno íci, že otázka postavení Husova po-

mníku na Staromstském námstí daleko jest nás
vzdálena, jestliže mocnjší pomry ne-

uiní je vbec nemožným.« (sic!)

»Nížepsaný (t. j. arch. Balšánek) nepokládá se sice

za oprávnna proti mínní valné ásti veejnosti a um-
lecké ankety stavli mínni svoje, pes to však pro-

náší veejn ten názor, že pomník Mistra Jana Husi

pro Velké námstí Staromstské se nehodí, jelikož

v lidu eském v dobách píznivjších musí nastati

hnutí, aby tam postaven byl pomník prvnímu našemu
z lidu zvolenému králi a dále pomník muedníkm Bílé

Hory . . .«

»Není proto záhodno vžiti v úvahu jiná místa

k úelu tomu se hodící? Míst toho významu historického,

jako námstí Staromstské, najdeme sotva v obvodu

Prahy staré, jist však v Praze obrozené.

«

I navrhuje arch. Balšánek z pímá : »Za podklad

výzdoby sochaské píštího kamenného mostu u Ná-

rodního divadla volena bu doba husitská a

hlavním centrem jejím budiž pomník Mi-
stra Jana Husi« (alternativn, jak mže navrhovatel

píše, »pomník Žižkv«).
»Pro tento úel píští kamenný most skytá zrovna

ideální místo. Má své centrum schopné nejvýznamnj-
šího ešení architektonického, jež dopouští roztídní
soch dle významu muž.«

Ku konci navrženi p. architektem mstské rad
tito lenové smíšené komise

:

1. Dva historikové (p. prof. J. elakovský a Frant.

Dvorský).

2. Pedseda Umlecké Besedy p. Jar. Schnirch.

3. Pedseda Jednoty výtvar. umlc p. prof. Jos.

Myslbek.

4. Dozorstvo mostu pp. prof. Petrlík a arch. Beneš.

5. Navrhovatel arch. A. Balšánek.

*

Musíme íci, že se nám prvá ást návrhu p. Bal-

šánkova velice zamlouvá: t. j. ta, kde mluví se o vý-

znamu výzdob obou sousedních most a o doplnní
jeho výzdobou tetí. Vidli jsme v tom kus logiky

i možnost splnní povinného hold i té velké dob dj
národa eského zpsobem opravdu nesevšednlým.
Když jsme ale etli dále, že pi té píležitosti poítáno
také na to, jak by odstranno býti mohlo bolavé místo

ze záležitosti postavení pomníku velikého muedníka
kostnického — tu nás zamrazilo — — K té prvé ásti
panu architektu gratulujeme

;
pejeme mu, aby našla

porozumní u mstské rady, aby pro návrh jeho zvedly

se ruce všech, tu projevili jsme radostn i svoje pání,

abychom dalšího vyízení se dokali spolu s panem
navrhovatelem pes to pozdvižení, které zajisté v jistých

táborech povstane a které do dnes ohrožuje rozhodný
krok v záležitosti pomníku Husova na námstí Staro-

mstském, takže, jak praví pan navrhovatel, »otázka

postavení jeho na témž míst daleko jest nás vzdá-

lena.* — Pan architekt sice mocné ty pomry pokouší

se klásti jinam, my ale v.díme, že ani assanace ani

regulace Starého msta tu nevadí ani nerozhodují.

A kdyby? O abstraktní assanaci a regulaci rozhodují

konkrétní osoby — tm pi pevné vlí by se už po-

dá, ilo ehti »pomrm mocnjším. « — Le jaké nucení

koho kam? stalo se ped asem, že »valná ást ve-

ejnosti a ankéta umlecká« rozhodly se proti vážným
dvodm jiné ásti veejnosti a jiných kruh umle-
ckých pro námstí Staromstské

;
z toho povstal zmatek

jakýsi, kouipromissnímu regimu na radnici nepíjemný,

k ji hož odstranní považujeme pak nyní za nejmén
vnodn, prostedek znova proti obma tmto ástem
»veíejnosti a proti anket umlecké a jiných kruh
umleckých" hledati místa, která by ani svým
historickým, ani representaním význa-
mem neodpovídala významu Husovu.

A místem takým je i sted nového mostu, ne-

vhodný pro pomník tch rozmr, jaké každému pi
pedstav mistra Husi tanou na mysli. Jako na jedné

stran úinn by psobila rzná skupení této ástené
»viae triumphalis", tak s druhé strany naprosto bez do-

statené distance byl by pomník Husv pouhým stejn

cenným i stejn významným lánkem v etze skupin

ostatních. To také pan navrhovatel dobe cítil, kresle

ob svoje varianty z ideálního, nestávajíc, ho stanoviska

s tak vysokým horizontem, aby v pohledu celou kon-

cepci vyjáditi a význam stedního »pomníku« zvýšiti

mohl. — Hus dále zdá se nám postavou píliš vznešenou

a posvátnou, než aby sloužiti mla za provokaní
prostedek proti figue Umaginermho svtce* na most
Karlov; a nevíme, jak by se pak srovnávala ta fakta,

když by mstská rada jednomu svtci na oslavu pomník
vztyujic druhému, protivnému, rovnž na oslavu ra-

kety a ohostroje vypalovati dávala.

A jsme pesvdeni, že by si toto ani pan na-

vrhovatel. ani jiní soudní lidé nepáli, aby k tako-

výmto demonstracím jednoho svátého proti druhému
každoron picházelo.

Nech jen popeje se pomníku Husovu takového

místa, jaké jeho významu národnímu písluší, nech
jen zstane kámen hlásající slávu jeho ve stedu tch
mst, jimž ped staletími istotu charakteru a lásku

k svému národu hlásal. — — —
Vracíme-li se k širšímu návrhu pvodnímu, je to

jen dkazem, jak velice bychom uskutenní jeho páli —
zlomyslnou poznámku o ozbrojených sborech mšan-
ských, defilujících ped skupinami chrabrých bojovník
božích, pecházíme bez povšimnutí: bohdá zmní se

as i lidé. — Jiná vc více se nás dotýká

:

Stojíme ped projektem s velikou koncepcí — my-
šlénkou pojí se tu ti monumentální stavby k sob,

myšlénkou váže se pi nejnovjším projektu skupina ke
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skupin, postava k postav, podávajíc obraz velké,

heroické epochy našich djin. —
A tu namane se nám ped zraky i okolí tch sou-

soší a s tím otázka, zda architektura svou mluvou

formovou dává zamýšlené výzdob skulpturální pravý

základní souladný ton? A upímné odpovdi je do-

znati, že pi architektue navržené panem architektem

Balšánkem postrádáme naprosto, eho by jist a vším

právem požadováno bylo na skulpturální výzdob, totiž

aby vzhledem k dob, kte-

rou má pipomínati a již

má oslavovati, byla pi jed-

noduchosti rázovitou, svou,

cele prodchnutou tou hrdin-

nou a usilovnou snahou za

pravdou, která karakterisuje

ty veliké hrdiny doby hu-

sitské. Nám v tomto pípad
nedostauje obvyklá korekt-

nost a správné užití odjinud

známých architektonických

detail, zde žádáme, aby

i architekt zanotoval rázn
husitskou, aby komposice

jeho byla vhodnou ouvertu-

rou k té hymn, kterou

balvany soch píštím vkm
pti mají o slavných dobách

minulých. Odpustili bychom
mu všechno bohatství de-

tail, ímsoví, kuželky, de-

korativní zásteší, kdyby
trefil jednoduchým zpso-
bem úelu pimen rázovit

sformovati a upraviti most,

jehož veliké klenuté oblouky

svým dekorativním úinem
jsou motivem nad jiné pk-
ným a vdným, kdyby trefil

týž sformovati tak, aby na-

vržená výzdoba skulpturální

mla jednolitou, silnou, vý-

znanou basis, z níž by vhodn vyrsti mohla sou-

náležitá ást. — Pi projektu, jehož reprodukce nám
byla zaslána, toho nevidíme.

Pipomínáte nám Karlv most a rznorodost spodní

stavby s výzdobou figurální? I my na nj vzpomnli.

Ale tu jsou docela jiné okolnosti — na most Kar-

lov pracovala století bez urité jednotné koncepce.

Dnes povstati má nový monument stavitelství a socha-
ství eského, a tu by bylo nejvýše žádoucno, aby byl

myšlénkou i umlecky celistvý. Páli bychom si, aby

nebylo znát, že k pvodnímu, hotovému projektu pi-

stoupila nová znamenitá myšlénka teprve tehdy, když
už nemohla býti s ním organicky slouena. Proto má-li

k sochaské výzdob mostu nového dojiti tak, jak ji

pan architekt Balšánek navrhuje, je nejvýš na ase,

aby se slavná mstská rada o tom ihned rozhodla. Pak

bude na panu projektantu, aby svou umleckou prací

zajistil zdar sympatického návrhu na výzdobu skulptu-

rální. — —
*

S navrženou komisí nesouhlasíme, jednak z ohledu

toho, že by umlci v této významné umlecké porad proti

vdátorm a odborníkm stavebním byli v patrné men-

šin, jednak z ohled, které dále uvádíme. Považujeme

ešení každé tak vážné

otázky za vc všeobecné

dležitosti, vc, kterou obí-

rati by se mlo umlectvo
eské co celek. Je to sice

smutné, ale piznati to mu-

síme, že pomry v um-
lectvu našem jsou takové,

že pro rzné osobní zále-

žitosti nemožno celek dostati

k jediné dstojné schzi.

Porady o výstav paíž-

ské i vídeské, roku lo-
ského konané, byly toho

smutným dokladem. Panu

navrhovateli jsou pomry
ty známy a hledl proto

odpomoci si tím, že navrhl

jména dvou umlc, jež ne-

odvodnn spojuje s jich

funkcí spolkovou, kterou po

pípad v ase porad zastá-

vati nebudou. Dle návrhu

jeho zastoupeny pak Um-
lecká Beseda a Jednota

umlc výtvarných, to jest

táž Umlecká Beseda,
kteráž po loských udá-

lostech v její odboru vý-

tvarném pestala býti
spolkem umlc vý-
tvarných, a také táž

jednota, která povznesenou

se cítí nad všecky malichernosti krásné Prahy a do-

mácího umní se týkající, za to ale s celou mladší

generací, sdruženou ve spolku »Manes«, jednoduše

se nepoítá, ta ignoruje se stále pes to, že od ní

jindy žádá se obtovného zakroení u píležitostí všech

tch nesprávností, jež u nás se, zvlášt ve vcích konku-

rencí, stávají, zakroení takového, jakému umlecká
sdružení starších umlc z opatrnosti chyte se vyhý-

bají, s tou se nepoítá pes to, že tato generace ne-

jednou ukázala, že stojí na takovém umleckém ni-

veau, jaké u nás do dnes žádným jiným spolkem

prokázáno nebylo.

ZE SOUTŽE NA OBÁLKU » VOLNÝCH SMR

A. HOFBAUER. CENA 1.
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«

HESLO: »KRUH«.

r/DO MÁ PRÁVO ZIZOVATI POMNÍKY? Okres-

ním hejtmanm byl místodržitelstvím zaslán násle-

dující výnos : » Ministerium záležitostí duchovních a vy-

uování upozornno bylo odbornými kruhy na to, že

obecní zastupitelstva, jakož i komitéty, které veejné

pomníky zídili zamýšlejí, za úelem vypracování ná-

vrh a provedení umleckých prací asto na živno-

stenské podniky (kamenníky a kovolitecké závody) se

obracejí, které pouze v ídkých pípadech k umlecké
koncepci pomníku a k provedení hlavních ástí jeho

jsou povolány. Jakkoli nelze pehlédnouti obtíže, které

dkladnému zlepšení pomr tchto pekážejí, lze pece
doufati, že vhodným pouováním obecních zastupitel-

stev mnohým pehmatm vyvarováno bude a poznání

se rozšíí, že veejné pomníky i malých rozmr jsou

mítkem smyslu pro umní a umleckého tvoení ná-

roda, a že pomník svému úelu tím více vyhovuje,

ím více umlostí svou vábí a poutá. Základem vyne-

sení ministeria vnitra ze dne 10. srpna 1898 žádám

p. okresního hejtmana, aby za laskavého pouování
obcí vlivem svým k tomu psobil, aby pi zizování

veejných pomník vypracování návrh a provádní
umleckých prací výkonným umlcm bu pímo anebo

cestou soutže svováno bylo a aby jim v ist
umleckých otázkách rozhodný vliv byl
zachován.«

Tuto lokálku ve dnech 8. íjna pinesly denní listy

naše, a ponvadž má trochu vztahu k pomrm na-

šeho venkova i královského hlavního msta, popáváme
jí zde místa, piiuejíc krátkou poznámku.

Stojí to za zaznamenání, že práv se strany cen-

tralistického úadu nejvyššího ministeria pipomíná se

našim samosprávným korporacím to, co by dle zdání

a zdravého rozumu bylo samozejmým. Víme však

z vlastní zkušenosti, že není tomu tak, že mnohdy
provedena ada nešastných pokus, jichž výsledek

piml ministerstvo ku vydání podobného výnosu.

Bohužel, že i král. naší Prahy týká se poslední od-

stavec lokálky. Doufáme proto, že sl. magistrát výnos

ten doruí jednotlivým pánm radním i lenm sboru,

aby je pouil o jich povinnostech k umlecké ko-
misi pražské.

A i pro venkov není naízení to bez dležitosti

;

dnes, kdy tam zizuje se celá ada pomník, desk

pamtních atd. Bývá po vtšin zvykem z lokálního

patriotismu, opatovati umlecké práce svého okolí

místními pracovníky, z nichž mnozí postrádajíce do-

statené dovednosti odborné, dávají vznik dílm um-
lecky naprosto nedostateným a v pravém slova smyslu

místním ostudám, jakých by mlo býti vyvarováno.

Byli jsme svého asu upozornni na jeden, možno
íci odstrašující píklad takový a zaslaná nám foto-

ZE SOUTŽE NA OBÁLKU » VOLNÝCH SMRU*.
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HESLO: »MORAVA«.

grafie*) zejmým byla dkazem oprávnného rozhoení

zasílatele. V zájmu veejném radili bychom také ven-

kovským listm, aby v uveejování posudk o po-

dobných pracích zjednali si soudu odborník, aby

z místního vlastenectví nebylo mluveno tak píliš asto

o vynikajících umlcích domácích, pi pracích mén
než emeslných. Np.

*-

O VOJI K SVÉMU V UMNÍ. Ve Schwaigrov ísle
Lt Ver Sacrum, kdež reprodukována ada jeho prací,

pimlouval sc vele autor stati o umlecké innosti

Schwaigrov Hevesi zato, aby S ch w a i g r o v i sv-
eno bylo vymalování vídeského »Rathskeller«, jemu,

jako nejschopnjšímu, umním svým pro podobné práce

nejpovolanjšímu. Dovídáme se ale práv, že práce ta

zadána Nmci Leflerovi. Pivádíme na pam jen pro

srovnání s pomry našimi u nás, kde naší vlaste-

neckou spoleností objednává se » Bitva u Kolína«, jako

druhý obraz pro »Národní galér ii« u J. Otten-

felda. Na omluvu pi tom je aspo to, že oekávati

lze ze stanoviska umleckého obraz, který pevyšovali

bude první vlasteneckou objednávku téie spolenosti.

Np.

*) Pomník V. Marica v Libnici u Jiína.

K VÝSTAV J. STYKY V TOPIOV SALON.
V posledních dnech mli jsme skvlou píležitost

poznati, jak málo potebí, aby kritika v oficielních

našich žurnálech dostala se do extase. Nebyli by-

chom se o celé té komedii, jež se u nás se

Stykou natropila ani zmínili avšak mlení mohlo

by pokládáno být za souhlas. Ne, my protestu-

jeme proti tomu stálému klamání lidmi nevido-

mými, kterým u nás svena úloha vychovávat; je to

hích, který se u nás páše naproti všemu snažení

kteréhokoliv jednotlivce, který poctiv a celým úsilím

svého nadání chce sily své umní vnovat. Ten u nás

je ubit pedem, ponvadž nepracuje dle oblíbeného,

neb pedpisovaného receptu, který u nás platným,

jinde však již dávno vcí pekonanou. U nás nesmí

nikdo vyjadovat se svým zpsobem, dle svého citu,

nesmí pijít s ním jiným než bylo dosud — je

blázen, fanatik, domýšlivý — ponvadž si dovolil

pracovat co chtl a jak chtl teba byl poctivec.

Dlej však živé obrazy uboze slepené, studené,

necítné po pípad zapáhni celý ten fundus instruktus

do politické káry a bude se ti dobe dait, budeš

slavným a nestaíš posílat podkovací pípisy — abys

si pro píšt nikoho nerozhnval. — Nic nevadilo,

že ve vážnjším tisku polském ozvaly se hlasy po-

divu nad »eským vkusem«, kritikové naši v slepém

nadšení pro syna sbrateného národa v jehož žilách

proudí eská krev (!) jeden pes druhého vynášeli

práce Stykovy. S Matjkou ba i Grottgerem byl sro-

vnáván tento pán bez citu, div že i Rpin nebyl volán

na puuoc, — vždy i tento znám u nás dle jména —
a pišli i básníci velebit Styku, jako muže dar
velikých !

Za pomr takových k nám bude i na dále do-

cházeti jen brak, skuten velcí lidé se nám vyhnou,

nebo u nás není porozumní, které se koí umní,
u nás musí být vždy sensace — a tak vzíme stále

v stejném bahn, kde jinde zatím spjí ku pedu
není dosud zde ani chuti k tomu. — en—

*

IT \1ÝSTAVA SPOLKU »MÁNES « v Topiov
L- V Salon zahájena ve tvrtek dne 3. listopadu

o 11. hodin dopolední za hojné úasti zvaných

interesent. Salon k výstav intimn upraven archi-

tektem A. Dryákem. Stny nov potaženy juttou

natenou šedozeleným tónem, jež nahoe uzaveny
vlysem V. Zupanského, hoejší ást Salonu oddlena
obloukem, jenž doplnn silhouetou vavínových stromk,
draperováním hoejší místnosti docílena zdánliv vtší

hloubka. Takto poízena nutná dekorace celku, která

rznost dl má spojovat v nerušený, klidný, celkový

dojem, a ne se hlun hlásit na úkor vystavených

dl, jak jsme mli píležitost vidt na nkterých po-

sledních výstavách. — Nepísluší nám soud vlastní práce,
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zaznamenáváme proto jen pro budoucno jména zúast-

nných, jsou to : Aleš, Bendlmajer, Bílek, Boudová,

Braunerová, Emingrová, Hofbauer, Holub, Hudeek,
Jelínek, Kalvoda, Kaván, Keimar, Klusáek, Kotra,

Krostová, Kuba, Lebeda, Maatka, Nmejc, Panuška,

Pekárek, Plaška, Polák, Preisler, Schusser, Slavíek, Sla-

boch, Sucharda, Šaloun, Šimon, Šimnek, S pil ar K.,

Špilar J., Úprka, Wachsman, Wiesner — nkteré jméno

zde nové a mnohé chybí, celková úast však byla vtší,

jak o výstav prvé, tak že z nedostatku místa na 50

dobrých prací nevystaveno zstalo. Celkem jest zde

zastoupeno 36 autor 72 rznými pracemi, ku kterým

tentokráte pibyla architektura a moderní umlecký
prmysl. Péí poadatel bylo, by pro nový u nás

tento druh umni získávala se pda a interes, jak

u laik tak i u umlc (viz konkurenci spolku M. na

plastickou vázu dekorativní) — žel, poetn nepodailo

se to v plné míe, doufejme vš.ik, že pi dosavadní

chuti k práci posuneme se píšt opt krok ku pedu.
Víme dobe, že dnešní celková innost vnjší jest jen

nejnutnjším krokem k dosažení pole kde se skutené,

usilovné práci každého jednotlivce plného významu
i ocenní dostane. — en-

*

HADESÁT LET RAKOUSKÉHO MALÍSTVÍ po-

* jmenován II. díl letošní jubilejní výstavy vídeské.

Piznáváme bez bolestného pohnutí, že jsme ji nevi-

dli —
- jen katalog její padl nám do rukou. Umlce

z ech zastupují: ermák Jar., z Engerth Ed., z Fúh-

rich J >s., Laufberger Fe"d., z Trenkwald Jos M. —
Z toho vidíme, že vídeská komisse v Kúnstlerhause

sice umlce z ech mezi rakouské poítá, ale že

o pední representanty eského umní v uplynulých

padesáti létech valn se nestarala. —ls-

*

i ÝSTAVA VÍDESKÉ SECESSE zahájena ve vlastní

výstavní budov dne 12. t. m.

T/ONKURENCE NÁVRH PRO BESEDNÍ BUDOVU
v PLZNI. Zdá se nám, že zájem a úastenství

umlc pi našich architektonických konkurencích

stále ubývá. Však tomu následkem trpkých zkušeností

poslední doby — hlavn v Praze — ani jinak býti

nemže.
1 Urovnávejme jen úastenství a výsledky kon-

kurencí v cizin k našim a pochopíme, pro zájem

klesá, že neleží vina v netenosti architekt eských.
Alespo ne jedin a ne hlavn. Vždy je to nkdy až

zahanbující, jak je první cenou vyznamenaný, tedy

konkrétn nejlepší umlec, v rozhodné chvíli ponižován.
- Jinde bývají konkurence polem, které poskytuje

každému možnost, aby pivedl svj talent a svoji

upímnou, snaživou práci k platnosti. Kdo zoral, ten

sklízí. Jinak u nás. Dosáhne-li i architekt první cíl

své práce — cenu, není tím ješt nieho získáno.

Toho, aby své dílo uvidl hotové, provedené, aby byl

za svj boj odmnn vyplnním své vyšší, lepší snahy,

toho se bohužel v nynjší dob málo kdo doká. On
pouze oral, del a jiný sklízí vykonávaje nepomrn
menší práci. Jist každý z nás pochopí a v uritých

pípadech uzná, že není ta relativn nejlepší práce

také vždy dobrou prací, prací, jež by zasluhovala, aby
byla provedena. Než smutné a pro nás zahanbující je

pi tom, že takový postup, jenž bývá jinde mimoádným
u nás zdomácnl jako by už ani jinak býti nemohlo,

a že motivem jeho u nás je veliká protekce. ist
osobní momenty - že takto i nej vytrvalejší snaha

ochabne a talentované sily systematicky se umrtvují,

je zejmo. Tím svému umní neprospjeme, tím se

pivodí bezpeným zpsobem úplná stagnace. A k tomu
pece konkurence na svt nejsou ! Vždy mají býii

školou a ideálním závodištm. — Však již zejm
se ukazují pirozené následky takových smutných
pomr : tam kde ekáme umlce, tam se rozvtvuje

kasta obchodník a diletant.

Pi konkurenci o besední budovu v Plzni sešlo se

24 návrh. :i

/4
z nich nedosahuje ani stední úrovn.

Smutný, pesmutný to doklad. Pirovnejme jen opt
percentuelní kvalitu konkurs nejb.ižších našich soused
— Nmc íšských i rakouských !

ZE SOUTŽE NA OBÁLKU »VOLNÝCH SMR«.

HEtLO : »EERŽI.l 5 <-.
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Cenu první i druhou obdržel pan architekt prof,

Censký z Plzn
;

ceny tetí se dostalo pp. arch.

Nmcovi, Bendelmajerovi a Weichertovi. estné uznání

udleno tem projektm s oznaením : hvzda v kruhu,

» chval cizinu, ale zstávej doma« a ti znaky.

Pokud se pdorys týe, byl program snad úpln
vyerpán. Každý z jmenovaných projekt poskytuje

v té ásti nco zajímavého
;
pdorys I. ceny vyhovl

programu úpln. Ze znalost místních pomr tomu
napomáhala, je pochopi-

telno. Místo stavební jest

úzké a bylo proto nutno, po-

sunouti sály do zadní ásti

budovy. Pístup k nim ná-

sledkem toho umožnn to-

liko nepknými dlouhými

chodbami. — Jedin projekt

III. ceny se takové nepí-

jemné komunikaci vyhnul;

však kratší cesta se stala

klikatou a málo monumen-
tální. — Ze zahrady zbývá

pouze nepatrná ást a svtlo

a vzduch mají málo pístupu

do komplexu zastaveného.

Dle našeho mínní dokázala

konkurence, že by bylo zá-

hodno na tuto významnou
budovu vnovati vtší sta-

vební plochu. Architekto-

nická ást projekt byla

patrn pod vlivem jmen, jež

porota vykazovala, praco-

vána, V porot zasedali ve-

dle nkterých indiferentních

osobností, pouze zástupci

smru eské renaisance. Tím
se snad i úastenství na sou-

tži zmenšilo. Za indivi-

dueln - umlecky nejlepší

práci si ceníme fapadu ceny

tetí, avšak i tato dýše úpln stedovkým duchem ped-
posledních staveb Ohmannových v Praze. Masy jsou

dobe rozlenny a detail s talentem studován.

Nejslabší z projekt uvedených jsou ty, jež patrn

s ohledem k porot vynucen pracovány byly v eské
renaisanci : alternativa II. cenou poctná a projekt

s heslem » chval cizinu etc. « oznaený. -s—

gOUTŽ NA OBÁLKU »VQLNÝCH SMR«, (viz

. 10., II. ro.) dopadla potšiteln, ve stanovené

lht došlo celkem 2 1 návrh — vesms z ady mla-

dých — interessantních provedením i pojetím. Kon-
kurujícími zvoleni do jury Vojt. Hynajs a K. Klusáek,

zástupcem spolku delegován St. Sucharda. Osm návrh
opatených tmito hesly: »eichy«, »Kruh«, »pod

sklenu, »umlecké štítky v kruhu«, »V. B. 18.«,

»Za vzorem«, »Morava«, »Perseus« vzala jury v užší

úvahu. Z tchto pak udlila jury jednohlasn cenu

100 zl. za právo reprodukní návrhu »pod sklem

«

jehož autorem shledán A. Hofbauer, jenž se pak uvolil

provésti reprodukci v originální litografii, když mu byla

povolena dodaten ješt jedna barva. — Téhož dne

(7. íjna) rozhodla jury sestávající z K. Klusáka,
Stan. Suchardy a Jos. Schussera nad 8 návrhy k sou-

tži na plakát »Vol. Smr«. Cena udlena návrhu ozna-

enému »šipkou«, jehož autorem je O. Homolá. Ná-

vrhy obou tchto soutží

vystaveny a pístupny byly

14. íjna ve spolku.

-*

K SOUTŽI NA PALÁC
MST. POJIŠOVNY.

Komise ku prozkoumání

pedložených pti projekt

rozhodla, že ani jeden z nich

nevyhovuje podmínkám sou-

tže. Pokud se týe relativní

jejich ceny, navrhla jury,

aby tem projektm pikla
se cena 1500, 1000 a

800 korun. Po otevení obá-

lek dotýných projekt shle-

dáno, že autorem prvého je

p. Em. Píhoda, druhého p.

Em. Roháek (oba z kan-

celáe pana arch. Polívky)

a tetího p. Frant. Sander.

puvis DE CHAVANNES,
* jeden z nejvtších uml-
c tohoto století zemel dne

24. íjna t. r. v Paíži ve

stáí 72 rok. Ocenní in-
nosti jeho pinesou »Volné

Smry« v píštím ísle.

*
inisterstvem kultu a vy-

nování jmenováni sku-

tenými uiteli na c. k. umlecko - prmyslové škole

v Praze malí K. V. Mašek pro ornamentální kreslení

a malování a arch. Jan K otr a pro dekorativní

architekturu, jako zástupce prof. F. Ohmana po dobu
jeho dovolené.

*

\ J
tomto ísle pinášíme reprodukce dvou návrh na

* plakát II. výstavy spolku »Manes«, dále ukázky

z téže výstavy: A. Hudeek, Potok, J. Pekárek,
Studie, L. Kuba, Cihelna v lese, J. Sch us ser, Po-

dobizna. Benešovy návrhy koberc (chybn ti-

štno tapety) a Eckv návrh (ze školy prof. Kastnera)

na vyezávanou skínku cechovní, jsou ukázky mladé

tvorby na poli uml. prmyslu. Dále J. Preislera,
Vzpomínka a 8 vyobrazení ku lánku »Historické od-

dlení výstavy architektury a inženýrství v Praze «.

Reprodukce šesti návrh na obálku V. S. a linka

Hradeckého doplují referát o soutži na obálku V. S.

ZE SOUTEZE NA OBÁLKU »VOLNYCH S\1ERU«.

V VOLNC
- STERVJ

V

nKimik
unEKQsy

VýPMK
r\msm

HESLO: »RERÍCHY«.

M

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK.. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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ODEŠEL V PLNÉM JASU ŽIVOTA.

PILNÉ RUCE SKLESLY, KDY PRÁCE

JEJICH DOSPLA VÝSLEDKU, KO-

RUNOVANÉHO ÚSPCHEM. U HRO-

BU, KAM ULOŽILI MLÁDÍ ROZKVET-

LÉ, STOJÍME ZDRCENI, OVANUTI

HRZOU SMRTI, KTERÁ LEDOV
ZASÁHLA V PEDIVO VÝZNAMNÉ

PRÁCE A ROZBILA DÍLA BUDOUCÍ.

VÍCE NEŽ BRATREM NÁM BYL, TEN,

KTERÝ ZEMEL. JDEME DÁLE ZA

JEHO CÍLEM S VRNOU NA NJ
VZPOMÍNKOU.



POHLED

G
alerie tretjakovská. pí-
spvek K POZNÁNÍ UMLEC-
KÝCH SNAH NA RUSI. PÍŠE

ER. TÁBORSKÝ. • ást další. =

Na umleckých výstavách oekávali prý ho vždy

s netrplivostí, jakoby on rozdával vyznamenání a po-

ctíval cenami. Obraz, na nmž zjevila se cedulka »Za-

k ou pil Pavel Michajlovi Trejakov«, jako by prý byl

dostal medaille honneur. Dokud nekupovali obraz
pro Museum Císae Alexandra III. v Petrohrad, které

jest rovnž vnováno umní ruskému a tohoto roku

bylo oteveno, Trejakov neml prý v tomto smru
konkurenta.

Ale obrazárna jeho byla dosud soukromá. Smrt

bratra jeho, Sergje Michajlovie, rovnž pítele umní,
a odkaz jeho zpsobily, že stala se veejnou a piadila

se k pedním znamenitostem msta Moskvy a celého

Ruska.

III.

Roku 1892 zemel Sergej Michajlovi Trejakov,

bývalý starosta msta Moskvy (moskovskij Gorodskoj

Golova) a odkázal mstu Moskv své umlecké sbírky,

v nichž bylo pes 80 obraz od nejslavnjších mistr
cizozemských, a k tomu na doplováni jich kapitál

125.000 rubl, z jehož úrok by se zakupovala nová

díla ruských umlc. K tomuto velikému daru bratr

zesnulého Pavel Michajlovi pipojil ihned svj dar,

ješt vtší, bohatou svou sbírku obraz i s pknou

budovou. Duma (mstská rada) pijala dar obou bratí

s hlubokou vdil stí a nazvala jej na vnou památku
»M s t s k á umlecká galerie Pavla a S e r g j

e

M i c h a
1

1 o v i T r e
j
a k o v ý ch.« Krátce však jí vše-

obecn íkají »T rejakovská galeric« (Treja-

kovskaja gallereja).

V tiché jižní ásti msta, za Moskvou ekou, ve

tvrti Pjatnické (Pjatnickaja), v Lavrušinské ulici (La-

vrušinskij pereulok) skryta jest galerie tato. Tu není

výstavnosti, lákavých znamenitostí, tu není ruchu a

hluku. Ruch víí a krouží tam zrovna naproti, okolo

Kremlu, v ohromných tch obloucích, stále vtších,

napjatjších. Tam seskupila se, stlaila se všecka

nádhera, všecka historie, všecka krása, svtská i chrá-

mová, i zámožnost kupecká u stup carského trnu
— Kremlu

;
zde, na pravém behu eky Moskvy, je

skoro zátiší. Nízké jednopatrové domky, vtšinou se

zahrádkami, tváí se, jakoby chtly, kdyby smly, vy-

kládat o útulku života rodinného, tu šastnjšího, tu

tžšího, jak už vchod a dvr, zdný plot i stav za-

hrádky a omítky napovídá ... Tu zákoutí jsou, lede

lidé žijí sob a rodin své — ne veejnosti a oká-

zalosti. Sem kupci moskevští, ti staroruští, konserva-

tivní, ubírají se ze svých obchod do klidnjších do-

mácností svých, jak také otcové jejich inívali. Sem
— ach, živ jsem si pipomenul Lermontova, jda tmi
pereulky, to jest píními ulicemi, kde v levo jdeš

okolo plot zdných, dvíkami prolamovaných, a v právo

vidíš zahrádky a domky, — sem také ubíral se mladý
kupec, Štpán Paramonovi, po svém pijmení Kalaš-

nikov, když byl v krám svém, tam v »gorod«, na-
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rozkládal se látek hedbávných, eí laskavou hosty

nanavnazoval a zlato a stíbro pepoítal.

Odzvonili už klekání v chrámech posvátných,

hoí za Kremlem už mhlivé ervánky...
ztichnul, zpustnul širý dm kupecký.

Zavírá už Štpán Paramonovi
tmavý krámek svj na dvée dubové . .

.

1 šel k domovu on, v dumy pohížen,
k mladé hospodyni za Moskvu eku . . .

Tu také Trejakovové mli svj dm, tu Pavel Mi-

chajlovi vystavl budovu pro galerii. Je to jednopatrový

dm. jednoduchý a vkusný, — zdá se ti, když vcházíš

branou na isté nádvoí a zahneš v levo do malikého
sadu, že jdeš do panského sídla. Cítíš dojem milé

útulnosti. Vejdeš. Sluhové ve staroruských temno-

modrých krojích odbírnjí píchozím plášt, kaloše atd.

Katalog, pouhý to seznam umlc a jejich dl, o 127

stranách, za 15 kopejek, jest jediná vc, za kterou

se platí. Vstup volný, za šatnu se neplatí. Dárcové

vymínili sob: »Galerie budiž pístupna na vné
asy bezplatn všem, kdož si toho pejí, ne

mén než po tyi dni týdn po celý rok, vyjmouc
toliko as, kdy nutný budou opravy

;
ve dni svátení

a slavnostní galerie budiž otevena, vyjmouc Boží

hod velikononí a vánoní a Nový rok«.

Toto ustanoveni mluví nemén o velkodušnosti

a šlechetnosti dárc než dar samotný. Národu celému

odevzdávají svou sbírku, nejenom vrstv majetné a

zámožnjší, která si mže vstupné zaplatit a v den

všední prohlídnout, kdy se jí zalíbit ráí. Vrstvám
všem otvírají svou obrazárnu. Pamatovali na ty, kdož
mají volný as jen v nedli a ve svátek; pamatovali

na tídy pracující, na studentstvo a na všechny, kdož
letních prázdnin používají k rozšíení svého obzoru.

Tímto ustanovením Trejakovská galerie velice se liší

jak od státních galerií ruských, které o prázdninách

bu jsou zaveny bu jen obmezen pístupny, tak

od mnohých našich podobných ústav, které i co se

vstupného týká i co doby návštvy, jsou jakousi ne-

pochopitelnou aristok atiností upjaty a zdrželivý.

Duma zachovala se také pesn dle pání toho

a v duchu obou dárc vydala pravidla o návštv
obrazárny, jichž §. 1 zní: » Galerie pístupna jest bez-

platn každý den, vyjmouc pondlí, od 1. bezna do
1. íjna od 10— 4 hodin a v ostatní msíce od
10-3 hodin. Zavena jest: na Nový rok, v pátek,

sobotu a nedli svátk velkononích, 24. a 25. pro-

since«. Ustanovení zajisté nejliberálnjší.

Galerie umístna jest v pízemí v 21 menších
sálech a v prvním pate v 1

1
prostrannjších.

Když byla odevzdána v majetek mstský, bylo

v ní 1 278 obraz olejových, 470 kreseb, 9 plastických

dl, vesms od umlc ruských
;
mimo to 83 obraz

a kreseb umlc cizozemských, 4 tanagerské sošky
a 5 gobelín. Cena veškerých tchto dl byla odhad-
nuta na 1,300.000 rubl, a na tuto ástku galerie

byla také pojištna. Od té doby odkaz tento však
vzrostl, a znan. Už r. 1896, tedy po tyech letech,

bylo v galerii 1427 maleb olejových, 572 kreseb

a 10 plastických dl — od 421 ruských umlc.
Dopluje se z úrok základního kapitálu 125.000 rubl,

vnovaného od Sergeje Michajlovie Trejakova, a z ro-
ního píspvku 5000 r. msta Moskvy, která nad to

ješt poskytuje náklad na udržování galerie, roních

asi 8000 r. Tak bylo r. 1896. A hlavní její zakla-

datel, Pavel Michajlovi, kupuje obrazy dále; zrovna

v tyto dni vyšlá nádherná umlecká revue ruská*)

oznamuje, že zakoupil nový obraz od V. Vasncova,
»Bohatýry«, jejž veliká chvála doprovází.

Návštva je velmi ilá a horlivá. R. 1894 navští-

vilo ji 87.561 host. Msíce zimní a podzimní vyka-

zují nejvtší návštvu, asi od 9500 do 11.400; msíce
letní — nejmenší, 3700— 3900. (Tak vypravovaly mi

totiž statistické diagramy v pavilon msta Moskvy
na všeruské výstav v Nižním Novgorod). V nedle

a ve svátení dni zimní nával lidu bývá tak vUiký,

že nemožno ani celé ty zástupy vpouštt.

IV.

Co v tchto 32 vtších menších sálech jest vy-

staveno, pedstavuje ruské umni v postupném a ve-

škerém jeho rozvoji. Je to dobrých sto let umleckého
snažení a tvoení v Rusku. Co dívjší staletí vytvoila,

nemá peeti pvodnosti. Jenom architektura propraco-

vala se k vlastnímu ruskému slohu, strávivši pracn
vliv byzantský a románský

;
malíství a sochaství

nebylo tak silné, aby vliv byzantský zmohlo, a nepro-

pracovalo se k niemu osobitému, svéráznému. Je-li

tudíž e o umní ruském, myslí se vždycky umní
z konce pedešlého století a z nynjšího. A ani to

všecko není umním ruským, to jest, není to všecko

umním a umním ruským. Také Rusové zaplatili po-

ádnou da svým uitelm a vševládné mód. Když
v druhé polovici 18. století založena byla v Petro-

hrad Akademie umní, nebyla to akademie ruského

umní, nýbrž umní dvorského, jako v celé ostatní

Evrop, a nešlo tam o projev ruského ducha a citu,

ruské pírody, o projev silný a upímný, jak Rus
projevuje se lovkem

;
ne lovk s celou tou neko-

nenou a nepebranou stupnicí lidských cit, vášní,

snah, atd. atd. byl tenkráte na trn umní, nýbrž

usedla na nm vševládná caice Móda s bh ví koli-

kátým svým mužem, tentokráte se Lžiklassicismem,

a pod jejím trnem shýbaly se paruky dvoenín
i umlc, znl strnulý pathos dvorských básník. Tak
bylo na evropské pevnin všude — jenom odlouená
od ní Anglie byla v tom smru šastnjší — bylo tak

i na Rusi. První malíi byli pseudoklassiky. Nejsou

bez nadání, ale hledí daleko nazad, do minulosti,

tam vzory své vidí, k nim o pekot utíkají a vtírají

*) lIcKyccTBo ii Xyuo.i.eci ueiimui npo.\n>iui.ieimocTJ> Umní
a umlecký prmysl, i lllustrovaný msíník Císaské Spo-
lenosti pro podporování umní. V Petrohrad. Redaktor
N. P. Sobko. — (Pedplatné pro cizinu 10 rubl na rok.)
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se, k nim také velmi záhy se pirovnávají neb pi-

rovnávat dávají. Pirozená to dtinskost, známka ne-

vysplosti, která objevuje se všude. Jako u nás dobro-

mysln íkali: »Z básní Vojtcha Nejedlého dchne

duch Virgilv, jeho stance blíží se Tassovým« atd.

;

a jako Rusové mli tehdy v literatue své Cicerony,

Pindary, Malherbey a j., (na p. povrchní básník Su-

marokov sám chtl míti za sebou slávu ruského Ra-

cinea a nebyl prý proti tomu, aby ho stavli vedle Vol-

tairea
;
»jemu Racine a la Fontaine podali vnec« —

praví o nm v pochlebném verši Cheraskov) - — tak

také malíství ruské mlo v tu dobu své Rafaely, když

ne ješt skutené, tož alespo nastávající, mlo své

Poussiny — ba Poussina kladli dlouho ješt pozdji

nad Rafaela — své Wouwermany atd. . . . Ale rozvoj

jest neodvratný. Jako hned u prvního ruského básníka

pseudoklassika, knížete Antiocha Dmitrijeva Kantmira,

prošlehuje zpod paruky smlý vzhled a smlé slovo,

na ten as neobvyklé a podivuhodné, tak i u tchto

malí pseudoklassik prokmitá sem tam jiskerka,

jiskra lepšího, zdravjšího názoru, vnímání, cítní; jen

že okolí ji nepochopujc, udušuje.

Ne bez zájmu a ne bez pouení prohlížíte tyto

poátky rozvoje, které zde pirozen tžší byly než

jinde. Tu Losenko (1737 — 1773), první odchovanec

petrohradské Akademie, »Rus, slibující státi se Ra-

faelem«, však jenom napodobující; J ego rov, nadšený

ctitel Rafaelv, i v ím slavený jako prvý kresli

(dlouhými modlitbami pipravovával se k práci své);

Sebujev, následovník Poussinv, B a s i n, S t e j b e n,

Bruni a jiní malují náboženské obrazy úpln za vliv

vlašských. Tu Akimov zcela po francouzsku dává

Saturnovi ostíhávati kídla Amorova. Tu — zajíma-
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vj ší už trochu malba —- Orlovskij (1777 —1832),
»ruský Wouwerman*, první pedvádí souasné vojáky,

a po nm tuto zálibu šíí Zauervejd, cizinec, jenž

cizincem také zstal. Tu hle, již se zaradujete

—

Venecianov (1779— 1847), prvý obrací se k ruské

pírod, k mužíku, o nhož tehdy krom odvodních

komisí nikdo nejen se nestaral, ale nestál, a s patrnou

láskou maluje úryvky z jeho života, pastvu, žn,
a dovedn zachycuje mužické hlavy. Avšak — Vene-

cianov nikdy prý se neosmlil pokládat své práce za

rovné významem pracím tam tch »klassik« ! . . .

Tak mocná byla vláda Módy. Rovnž s pekvapením
zastavíte se u krajiná té doby. Vábí je sice ješt

mnoho píroda italská — a není konen divu —
s radostí však cítíte, že vábí je píroda skutená

a nikoliv vymyšlená. Ale když namalovali se do sytá

italských motiv, Sv. Marka v Benátkách, Tivoli, íma,
Sorrenta, Albana atd., zatoužili po domov a jali se

jeho pírodu, vážnjší, zamyšlenjší, rozlehlejší, vy-

jadovati. Tak Aleksjev (1753— 1824), »ruský

Canaletto«, po Benátkách maloval Nvu; Silvestr
Šedrin (1791— 1830), Vorobjev, Rabus, L e-

bedv (1812— 1837) a jiní inili podobn. Šedrin

a Lebedv, oba tak záhy zemelí, byli opravdovými

talenty
;

první radoval se z volného vzduchu a jasu,

ze hry barev, jež vidl v pírod italské a snažil se

je na plátn zachycovat; druhý zíral poeticky na pí-

rodu, intimn. »Ponenáhlu zbavuju se všech pedsudk.
Píroda otvírá mi oi, a já stávám se jejím otrokem.

V mých posledních obrazech nenaleznete už komposice

a effekt — všecko je jednoduché. « Jeho obrázky,

motivy ruské i vlašské, prozrazují toto jeho pronikání

k duši pírody. = Píšt dále. =
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S
VATÝ VÁCLAV. — Z POVÍDEK ME-
DITANÍCH. NAPSAL J. ARBES.

Už tomu tak asi ticet nebo více let, co jsem

etl první povídku o umlci, který po bezmrném zá-

pase s nepíznivými pomry vytvoil konen dílo

prvního ádu, dílo epochální.

Pirozeno, že dj i mnohé podrobnosti povídky

míhají se v pamti mé již jen jako v mlze. Pes to pa-

matuji se zcela dobe aspo na nkteré význané mo-

menty.

V povídce vypravováno totiž o chudém malíi,

který se byl s veškerou svou vroucností zamiloval

do arokrásné Šlechtiny a zvoliv si tvá její za model

k obrazu Mater Dolorosy, po léta marn se snažil

vdecbnouti v okouzlující tahy obrazu zbožovaného
idolu výraz oduševnlé vroucnosti, ideální lásky a bez-

mrné bolesti.

Duševní zápas umlcv líen bjú podrobn, a práv
tato partie povídky, skytajíc pibližnou možnost po-

nahlédnouti do tajv umleckého tvoení, nezstala na

mne bez hlubokého dojmu.

Dle všeho líil vypravující dosti dovedn a piro-

zen neb aspo v jisté míe pesvdiv. Pamatuji

se, že pi tení pál jsem duševn trýznnému umlci

z celé duše, aby byl krutý jeho zápas korunován

úspchem — a když se konen tak stalo, že pocítil

jsem zvláštní druh uspokojení pes to vše, že umlec
docílil úspchu toho — na útraty vlastního svého

štstí jako lovk.

Co vše a jakým asi zpsobem bylo o osudech

okouzlujícího modelu vypravováno, nevím
;

pamatuji

se jen, že umlec vystihnul oduševnlý ideální výraz

v tvái své milenky teprve v okamžicích, když umí-

rala, — a když pak výraz ten šastn vkouzlil na

svj obraz — v zoufalém hoi nad úmrtím zbožo-
vané milenky vlastní rukou obraz svj — zniil

Dle všeho byla to jedna z onch romanticko-

erotických povídek, jakýmiž ped pl stoletím a díve

mnozí cizozemští novellisté dobývali sympathie svých
- tenáek. Pravím — tenáek ! nebo — tenáv

povídek, novel a román bylo i tehdá práv tak málo

jako za našich dn.

Moderní i pseudomoderní autoi snaží se ovšem
již dosti dlouho získati pro své plody také vtší

poet tená dosplých
;

ale — marn . . .

K. SIMUNEK.
STUDIE =5= Z PRAHY.



tená, obzvlášt u nás v echách, má — jak tisíceré dokiady dosvdují — zcela jiné

starosti, než aby mail as tením povídek vbec. Na nejvýše sáhne po románu sensaním nebo

po povídce, kterou mu reklama do rukou zaeskamotuje, nebo si konen i koupí za nkolik

fenik — nmecký peklad — nebo si vydluží eský — nkterého, bu již dávno proslaveného

nebo nejrafinovanjší reklamou teprve se »proslavujícího« díla cizozemského . . .

My eští povídkái jsme tudíž doposud odkázáni hlavn na — tenáky a na dosplou

nebo dospívající mládež, kterýmž jest, jak pirozeno, erotika tak skoro jako alfou a omegou

všech sn a pání — pro vypravování neerotické nemže míti valné zajímavosti.

Pes to vypravuji neerotický pípad se vzdorovitou zpupností lovka, kterémuž na tom pranic

nezáleží, bude-li nkdo naslouchati ili nic. A zaínám práv tak — jak asi skoním: bez jakých-

koli ohled na vkus, zálibu a módu kohokoliv — prost a stízliv jako pedantický umínnec.

* *
*

Ped nkolika málo lety byl jistou korporací vypsán konkurs na monumentální jízdeckou sochu

svátého Václava, na jejíž provedení uren také náklad díla takého dstojný.

V konkursu uvedeny byly také v ohledu »emeslném« obvyklé podmínky: v jakých roz-

mrech mají býti model i socha provedeny, kde má byti socha postavena atd.

Nebylo sice poprvé, co jsem si takového konkursu povšimnul. Ale tentokráte — zajisté jen

náhodou — zavíily hlavou mojí všelijaké myšlénky.



ANT. KALVODA.
NA CíNTORIN.

Napadlo mi, kolik set konkurs podobného druhu bylo pouze u nás v echách již vypsáno;

kolik tisíc výtvarných umlc se jich súastnilo, aniž by se jim bylo podailo získati kterékoliv

z vypsaných cen, neboli jinými slovy: kolik let života lidského bylo tímto zpsobem pouze jen

u nás v echách — proexperimentováno.

A vru, pímo s úžasem pipomenul jsem si neobyejnou trplivost a sebedvru, s jakou

celá armáda výtvarných i jiných umlc takovýchto konkurs se súastnila a doposud úastní.

Soudím-li dle výsledkv, nemohu jinak, než-li srovnati takovéto konkurování v jisté míe —
s loterií. Vsa! Možná, že vyhraješ. Pokus se — možná, že se talent tvj osvdí, nebo že

se na tebe štstí usmje ! . . .

A podaí-li se ti pokus jen jednou, mžeš zajásat. Oi »celého eského svta« neb aspo
ínteressentv budou na tebe obráceny. Jméno tvoje zavíí veejností a uznání a snad i mimo-
ádné odmnní talentu tvého nemže zstati bez prospšných pro tebe následkv. . . ,

Než vším tím na podstat vci pranic se nemní. Z desíti, po pípad dvaceti a více kon-

kurent zvítzí zpravidla jeden nebo dva, nebo ti . . . Ostatní pracovali na zda bh — a mohou
se utšiti nadjí, že podaí se jim snad po druhé, vbec nkdy jindy . . .

Obyejn, by i ne vždy — zvítzí talent' nejvýznanjší a práce relativn neb absolutn nej-

dokonalejší. Umní milovné obecenstvo -—
- u nás ovšem jen pouhá hrstika — zajásá, vítz si

zamne spokojen ruce, a — ti ostatní mohou závistí, lítostí a vbec s jakýmikoliv jinými pí-

jemnými pocity hrýzti své nehty . . „
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Co je umní milovnému svtu, ba i samému
umní po nich? Nikdo jich pece nenutil, aby

konkurovali ! Konkurs byl úpln dobrovolný.

Konkurovali z vlastní vle. Nech tedy snášejí

i nemilé a trpké toho následky . . .

A v umní rozhoduje konen vždy jen

talent . . .

Mže-liž nkdo býti inn odpovdným za

ní netalentovanost ? . . .

Ne, ne! — Konkursy umlecké »osvdily se«

jinde a »osvdují se« i u nás. Umní dkuje
jim nekonenou adu pravých skvost . . .

Mají své píznivce v umní milovném i k umní
zcela lhostejném obecenstvu práv tak jako své

pívržence mezi umlci . . .

A proto jen dále, genie umní, se zrakem

upeným k slunci dokonalosti — pes mrtvoly

mén talentovaných a netalentovaných — vždy

výš a výše až k nedohledným a skoro nedo-

stupným metám umní nejdokonalejšího —

A jak jsem tak v duchu, zcela proti duchu

umní resonoval, napadla mi povídka, o níž

jsem se byl již zmínil, a vzpomínka ta rozvíila

v duši mé pravý chaos vzpomínek obdobných.

Od té doby totiž, co jsem byl onu povídku

etl, proputovalo mýma rukama na tisíce knih

a asopis nejrznjšího obsahu. A mezi nimi

také mnohá povídka nebo báse nebo pouhá

rta podobného obsahu : kdy totiž umlec — a
malí, socha, hudební skladatel nebo básník —
pokoušel se o geniální dílo prvního ádu a po

úmorn svízelném, nkdy i duchapln vylíeném

processu duševním konen zajásal nad dílem

budícím všeobecný obdiv.

Ano, pipomenul jsem si mnohé pomcky,
jichž byl dle vypravovatehí povídek a skladatel

básní — ten onen jejich rek-umlec použil, aby

dospl k cíli, a nemohl jsem jinak, než-li vy-

znati, že i v tomto výklad fantasie vypravo-

vatelú a básník dosáhla snad již dávno kulmi-

naního bodu.

Nkteí z umlc-rek tch použili, jak známo,

na píklad jako modelu k Piet — skutené mrt-

voly, již položili ve klín vážné matrón s výrazem

bolesti v tvái . . .

Jiní chtjíce znázorniti bitevní vavu, vrhli se

s chladnokrevností gladiátor v nejkrutší se . . .

Mnozí studovali odstíny bolesti zraící se v lid-

ské tvái u lože v krutých mukách se svíjejících

nemocných v nemocnicích . . . Jiní pak

Než dosti ! Vše to a podobné, jak se mi

zdálo, nevyrovnalo se však píšernosti, jaká spo-

ívala v jednom vypravování, kdy umlec, chtje

co možná nejreelnji znázorniti umírajícího Krista

na kíži, pibil si na kíž za model lovka
živého . . .

Avšak zárove s touto meditací pihlásila se

moderní skepse ku svému právu.

»K emu vše to a podobné ? « napadlo mi.

Najisto jen k docílení pirozenosti a tudíž

pouze ku zdokonalení formálnímu. Nebo — zá-

kladní myšlénka umírajícího Krista na kíži jest

nenovou a strnulou již od okamžiku, kdy byla

poprvé umlecky znázornna.

Každý další pokus základní tuto myšlénku

znovu umlecky znázorniti, nemohl smovati
nežli nanejvýš k jistému prohloubení myšlénky

a k formálnímu zdokonalení díla.

A kdyby bylo soudnému umlci možno pe-

hlédnouti všecky umlecké výtvory tohoto druhu,

jež byly již prodlením nkolika vk na zem-
kouli vznikly, jest možno, aby se, by i byl sebe

geniálnjším, domníval, že mže nejdokonalejší

z umleckých tchto výtvor v celku nebo jen

v hlavních rysech novým dílem pekonati ?

Jedna a táž základní myšlénka, jedna a táž

látka, která byla v nesetných variacích umlecky
znázornna, nemže ani nejpružnjší tvoivé

obraznosti poskytnouti více nežli pouhého po-

zmnní nkterého, a to hlavn formálního od-

stínu . . .

»Ne, ne !« napadlo mi — a sice zase jen

zcela proti osvdeným umleckým tradicím. »Na

tomto a podobném poli nelze již dávno získati

onch vavín, po jakých mohl by práhnouti

umlec, zakládající si pedevším na pvodnosti

absolutní.

Zde toí se umní pouze kolem ústedního

bodu, v nmž stojí dílo snad již ve všem všudy

nejdokonalejší, tudíž nepekonatelné —

A jak už za takových neplodných a více mén
bezúelných meditací asto se stává — myšlénky

mé zdánliv beze všeho impulsu vrátily se k ped-

mtu, od nhož byly pvodn vyšly — k po-
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vídkám, básním a rtám o umlcích, kteí po

nadlidském zaasté namáhání konen vytvoili

dílo budící všeobecné nadšení a takový též obdiv.

A teprve nyní — piznám se upímn a ku

svému zahanbení — šlehla mozkem mým vzpo-

mínková myšlénka zvláštního druhu. Napadla

mi pímo virtuosní finessa, s jakou byly všechny

ty literární plody, jež jsem si mohl ješt pipo-

menouti, v nejzávažnjším momentu zpracovány.

Ve všech bylo vznikající a konen i doko-

nané umlecké dílo podrobn a s použitím všech

stylistických pomcek popsáno a vylíeno mnohdy
s miniaturní bravurou, jako dílo svrchované do-

konalosti, ale ve všech bylo posléze také, a již

zpsobem jakýmkoli — znieno.

»Pro to?« ozvala se neúprosná skepse -

a hned si také otázku sama zodpovdla:
Najisto jen proto, aby tená nemohl vypra-

vujícího kontrolovati. Aby mu vbec ani nena-

padlo, chtít se snad pesvditi, je-li popis um-
leckého díla v povídce nebo básni pípadný ne-

hodí jinými slovy : šlo-li tu skuten o umlecké
dílo prvního ádu ili nic.

Krátce, virtuosní tato finessa nemla, jak mi

odporný démon skepse houževnat našeptával,

žádného jiného úele, nežli aby byl tená —

oklamán, ponvadž takové umlecké dílo, jak

bylo líeno a popisováno, ve skutenosti vbec
— neexistovalo.

Závrenou touto myšlénkou, nebo chceme-li,

pouhým a snad nepípadným nápadem proud

mých meditací zaražen.

A já, když jsem byl takovýmto neplodným

a dlouhochvilným myšlénkám popustil uzdu leže

natažen na svém starém divanu ve své pracovn,

prudce jsem se vztyil, abych kdesi mimo dm
cosi zcela všedního vyídil a uspoádal . . .

Nyní se upímn piznám, že mi v týž den

ba ani v bezprostedn následujícím týdnu ne-

napadlo, že i já budu chtít nkdy napsati kra-

tinkou, ovšem bizarrní povídkovou skizzu, jejímž

pedmtem bude taktéž umlecké dílo, jež byl

pvodce po jeho dokonení — zniil.

Po tom, co jsem byl pedeslal, by to snad

mnohého nezajímalo jako by jej byla zajímala

njaká historie lásky, možno se domysliti, v jak

choulostivé situaci se nalézám . . .

* • *
*

Bylo v záí a práv jeden z onch podivn

náladových dn, kdy lovk o samot tak rád

se hrouží v zpomínky, jež se zase proti vli lo-

JAROSL. PANUSKA.
: ERNOKNŽNÍK. .



87 VOLNÉ SMRY 88

L. ŠALOUN.
PODOBIZNA.

veka rovnž tak rády zyrhávají v bezúelné du-

mavé reflexe.

Než jakmile jsem pekroil domovní práh

a zrak mj zakroužil po všední fysiognomii ulice,

bylo mi, jako by mne byl ovanul dech nejvšed-

njší stízlivosti.

Nieho si nevšímaje loudal jsem se bezmy-

šlénkovit z ulice do ulice. Bylo mi, jako všem
tm stízlivým duším, jež práv pranic neláká,

netší a nebaví, ale zárove také nehnte, ne-

rmoutí a nebolí — a bezpochyby bych byl pro-

šel ješt nkolik ulic, aniž bych si byl vdom,
pro a kam se ubírám.

Z nenadání jsem byl zastaven. Kdosi

pronesl pímo proti mn iniv bodrým
tonem sokolský pozdrav, a já poznal jed-

noho ze svých mladších pátel — sochae
vzácného nadání, který byl již nkolika
pracemi upoutal k sob všeobecnou po-

zornost.

Bezdky šlehla duší mojí vzpomínka

na konkurs.

»Konkuruješ?« optal jsem se lakonicky

a pece s drazem, když mne pítel došel

a s výrazem bezstarostnosti v mužné,

ušlechtilé tvái pravici mi podával.

»Já?« zasmál se tónem skoro cyni-

ckým. »Co ti napadá ?!« a tvá jeho pe-
létla lehýnká chmura rozmrzelosti nebo

náhlého sklamání.

»Vždy pak ani nevíš, který konkurs

míním, « pipomenul jsem vyítav.

»Jakž pak bych nevdl ?!« vyhrkl

prudce tonem uraženého, kterému však

na urážce pranic nezáleží. "Nemžeš pec
mínit, nežli sochu svátého Václava! . . .«

Z pouhého rozmaru chtl jsem odpo-

vdít záporn, bych pítele poškádlil
;
ale

pítel mne nepipustil k slovu.

^Tentokrát jest konkurování úpln
bezúelné, tentokráte jsme všickm ped
vlastní bitvou na hlavu poraženi, « spustil

s hravou lehkostí lovka, který byl zá-

ležitost, o kterou šlo, už dávno zrale pro-

myslil a pojednával o ní nyní s baga-

telisující nonchalancí neinteressovaného.

»Což pak nevíš, že jest umlecký
problém ten již definitivn rozešen, tak

že každému, kdo by se o nj chtl nyní ješt

pokusiti, nezbývá, nežli snad nkterá podrobnost

a to nikoli ve vci hlavní, nýbrž jen v odstínech?!

»Což pak nevíš, nebo nechceš okamžit vdt,
že byl model takovéto práce již ped nkolika

lety veejn vystaven a vzbudil jako pravé mi-

strovské dílo eského umní zasloužený obdiv

znalc i laik?! . . . Ostatn — konkurs byl vy-

psán jen pro forma; aby se neeklo, že se n-
komu, a již komukoli — nadržuje?! Nebo tolik

je jisto: bude-li konkurovat pvodce nejzdailej-

šího až dosud modelu — a že se tak stane, není

žádné pochybnosti — budou všichni ostatní kon-
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kurenti pekonáni. Pekonati mistra, který byl

práv v této své práci pivedl velký svj talent

k úplné platnosti, který byl k práci té konal nej-

svdomitjší, nejvšestrannjší a nejhlubší studia,

který byl dílu svému vdechl v celku i v podrob-

nostech pekvapující, ba chceš-h, oslující život-

nost, slovem pekonali mistrovské dílo prvního

ádu — jest po mém i jiných náhledu naprosto

Chtl jsem odpovdít: »Pro bych nevil?
Vždy jsem se asem svým na vlastní oi pe-
svdil . . .« Ale pítel mn pedešel.

»Skoro se mi zdá, jako bys slova má po-

kládal za ironii umlecké evnivosti nebo zá-

visti,* pravil s horlivostí enthusiasty. »Nikoli.

kamaráde! Nezávidím mistrovi, v mi na slovo!

Jsou díla, ovšem nemnohá, ped kterýmiž musí

ARNOŠT HOFBAUER.
DEKORATIVNÍ VÝPL.

nemožno. Pokusu pekonati je, to jest pekonati

sama sebe mohl b}' se odvážiti jen mistr sám.

A ten se toho bezpochyby neodváží prost z té

píiny, ponvadž jest vi dokonalosti, po pí-

pad nepekonatelnosti jeho díla každý podobný
pokus naprosto zbytený.

«

Nevím, tváil-li jsem se pi tomto panegyrickém

výkladu ponkud nedviv nebo z njaké jiné

píiny — pítel náhle v proudu ei ustal a za-

díval se mi zpytav do oí.

»Nevíš?« optal se po chvíli, jako by byl

v oích mých vyetl nedvivost.

i nejzavilejší závistník kapitulovat. A takovým

dílem jest práv mistrv svátý Václav . . . Jako

umlci, který se obírá podobnými sujety, není

mi tajno, jak nesnadný problém bylo mistrovi

rozešiti.

Chtít slovy vylíiti nebo jen naznaiti po

pravd ráz epochálního díla, pokládám za blá-

hovost. Slovo lidské jest naprosto málomocno.

My výtvarní umlci nemáme je arci tak v moci

jako odborní znalci, kritikové. A ti všickni do-

znali, že to jeden z nej skvlejších triumf eského
Utnení. Píšt dále. —

—
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Píse internacionální.

Aln lhostejný národ byl, národ mj prostý sily!

Dnes ale hrud' má svtoobanská v nezvyklé muce

se zachvla náhle! Neb pacholk sveepé ruce

ten lid bily ve tvá! Mj národ bily!

Jich drápovité nehty, plné kalu a špíny,

tvá lidu mého zdrásaly do krve,

a zduelé, šklebivé rty jich metaly sliny

mu ve zrak — a já se probudil teprve!

A výbuch své žlui a žhavou k národu lásku

jsem pistfh v svém nitru a duši mou prochvíval žel,

že jsem se halil sám ped sebou v lednou kdys masku

a o té hluboké lásce sám nevdl.
VLADIMÍR HOUDEK.

Mé dít

Iíovoím s tebou, dít, v tichu noci sám.

A nejsi mi vzdálenjším, než bylo jsi živé —
poup mých lidských nadjí, robátko tklivé —
ml jsem t na as, a nyní t navždy mám.

Jest jedno, kde kveteni — tam nebo tady —
stejná zalévá nás vláha jedné ruky,

ta barva, ta vn, ten tvar, ty nové puky —
vše z jediné síly. Jsme jedno všady.

UMELO.

Tys nyní, jak za živa jsi bylo, ástí tch taj,

jimž bytost’ lidská, bytost: má je rodnou sestrou.

Hovoím s tebou, dít, a mosty žádné se nestrou

i’de mne k tob. Ale jsme kvty jednch kraj.

A já hovoím s tebou tím, co nás p jí,

tím nedostupným tajem, kterým jsme jedno.

Budu, ím jsi ty, hledím v to nedohledno . . .

Ale ta boles . .
.
pro? A co ji zhojí?

KAREL V. PROKOP.

Smutek zavátých dnu.

Zadumán v poli lán

šumí les,

slzami pokropen

mech a ves,

tesklivou oblohou

mraky jdou,

v tichý sten zatopen

dálný kraj mhou.

Daleko za lesy

v luzný háj

zbloudil jsem, pro n když

rozkvet máj

:

neznámé vn kvt
dýchal v nm,
v nocích den uvznn,
noc plála dnem.

Na podzim myslím

11a dávný as,

na rže, na hvzdy,

svtlý vlas,

v duši mé smutno je,

teskná tíž,

šasten víc nebudí}

nikdy snad již.

B. M. MARSIK.



JOŽA ÚPRKA.

ZHODLAND-
ŠTORFSKÝCH.

A. KROŠTOVÁ.
DEKOR. VÁZA
Z KAMENINY.
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P
IERRE PUVIS DE CHAVANNES.

Strašlivý žnec podetíná letos v zahrad
umní barvy a šttce stromy vysoko njící,

korun zvláštního rozložení a kvt divuplné

vn. Vyhlédl si za koist jen co zvláštního se zde

urodilo. G. Moreau, E. Burne-Jones, F. Rops a Puvis

de Chavannes zanikli rychle jeden za druhým. Ne

mladí sice, ale také ne unavení a neúrodní. Všichni

mužové krásných a divných sn, všichni prkopníci

a vdci moderního idealismu. Když ješt realismus

úpln nezvítzil a naturalismus (mám-li vše oznaiti

vždy jen heslovým slovem) byl s opovržením odmítán,

objevovaly se prvosenky onoho poetického idealismu,

který sám sebe chtl tvoit, a jinde vidl svj cíl,

nežli v pohodlných odvarech starých myšlenek a forem.

Courbet a Puvis byli zárove terem pohrdavých a vy-

smívavých vtip a jako kdysi platil Delacroix za

šílence malujícího opilým košttem, odbývali visiony

Puvisovy jako výtvory tichého blázna a postního ma-

líe. Ale není vždy v právu kdo se smje a vysmívá

a z povrhovaných stávají se obdivovaní díve nežli

se nadjeme.

Puvis de Chavannes se objevil roku padesátého

na veejnosti, po desíti letech dobyl prvního úspchu
a co vložil tenkráte do »Války« a »Míru«, tomu

zstal vren do posledního dechu. Od svých prvních

poátk se vlastn nikdy nezmnil, jenom prohluboval

a vyhraoval. Zstali mu protivníci, ale jejich hlasy

konservativního pízvuku utonuly brzo v hlasitém po-

tlesku jiných.

Hle co maloval: Práci, Odpoinek, Sen, Léto,

Zimu, personifikace ek a kraj, Musy, Sorbonnu,

antické visie a kesanské inspirace, historie a le-

gendy. Jsou to velké plochy obraz zasazených do

stn museí, chrám a palác, kterým vytýkali ne-

dostatenou komposici, chybnou kresbu a neživou

a nepravdivou barvu a v nichž vidíme, kdo jsme pí-

stupni nesené, jemnodeché poesii, krásné evokace sn,
isté a zamlžené jako sny jsou, oživené lidmi podivu-

hodné vyrovnanosti, lidmi, kteí zastupují lidstvo,

kteí representují jeho mládí, svžes, pvab, sílu a

vznešený klid stáí. Vlahý mír pozdního odpoledne,

kdy vše v mkkém, tichém oparu tone, kdy šelest

listí, šepot vody a volání lidí v jedinou tlumenou,

a jímavou harmonii splývá a krajem se nese, ten

mír je v dílech Puvisových. I krutost zimy ped ním

ustupuje. Jeho musy nerozeznáte podle banálních od-

znak a Euterpe se neliší od nkteré Vdy aniž od

antických dv. Všechny ze svta zrozeny ale žijou

mimo svt. Volným neseným tempem se pohybují,

usedají v kvtnatých luinách, letí istým azurem

prvního veera, jsou ve skulpturálních posáeh. Jeho

mužové jsou silní a klidní, pracují odmen a tiše,

cele zaujati svým konáním, a metají oštpem, zvedají

velká bemena, kácejí stromy nebo vítají fanfarami

velikého poetu. Jeho matky kojí dti a staeny je

moude opatrují, všichni cele oddáni svému poínání,

pi nmž jsou tlem i duchem. V jejich duších je

E. KROSTOVÉ
DEKORATIVNÍ
NÁDOBY Z KA-
MENINY. =
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mír pírody kolem nich. Daleké výhledy se rozevírají ped vámi, zelenavé plán, zamodralá msta postí-

bené hladiny a tiché skály. Moe svítí a vavíny a oleandry kvetou a voní, vrby šeptají a luiny se pestí

drobnými a pestrými kvítky. Jsou to arkadické kraje a pece nejednou i z tohoto svta : okolí Paíže, krajina

piccardská nebo rhonská, ale v essentielním svém charakteru. Umlec rozkládá synthesu jejich, vybudovanou
podle stejných princip, jako synthesuje zjev lidský. Odtud ona nevyrovnatelná harmonie z koncepcí Puvi-

sových emanující, v tom leží tajemství onoho umní, jež mu dovoluje ideální nahost a dlouhoasé ízy pošinout

v nejbližší sousedství stedovkého i moderního kroje.

ANT. SLAVÍEK. VYORÁVÁNÍ EPY.

Umní Puvisovo má sílu idey a jednoty a tmi vítzí. Všechno konání lidské, život materielní a so-

ciální vysušuje na stupe nej všeobecnjší. Místo lidí staví lidstvo do svých obraz a místo slabých otelých

alegorií isté vysnné ideální zjevy, aniž by se staral blíže o jich jména. Všechny patí na místo, kam je

umlec postavil, nebo nevychází pi práci od abstraktní myšlénky, nýbrž od obrazové, malebné ideje. Je možno
snít a dumat ped jeho obrazy po dlouhé chvíle, aniž by se ozvala otázka, co vlastn se v nich dje. Vidíte

ídce rozeseté svtlé zjevy pvabných dívek, žen a efébu v dlouhém pruhu lesa, rodiny pi práci, rybáky

na lovu, díviny v chladu koupele, prvody biskup, ženy na modlitbách, malíe pi práci a jste zaujati

rytmem jich pohyb, velikostí jich silhuet, nadechnutým pvabem kraje, mírnou hudbou bledých, lomených
barev. Oko tká po ploše a ssaje to vše jako sbírá ucho tóny eklogy a duch se tiší, mysl plní sladkou

melancholií vše se ve vás chvje a zárove ukliduje.

»Jsem nevdomec, pravil kdysi Puvis, nevím nieho z filosofie, historie a vdy; zabývám se pouze svým
povoláním. « Opravdu zabýval se jím do posledního dechu, hlavou i rukou. Myslí vidnou formou a bez

únavy hledá její pípadný viditelný výraz. V jeho umní je cosi šumn znaveného, šelestiv melancholického,

ale jeho visie jsou pece jen oištný svt, mocn vysnný a jasn vyjadovaný.
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Puvis de Chavannes ml v úct staré mistry a

jich umní, ale nenapodobí je, nejmén pak v kom-
posici, která se proto akademickým oím zdá býti

nesrovnalá, vadná, a ne v attributech a vyžadované
filosofii pedmtu. Ml svoje sny a pedstavy a ml
pro n svoji docela osobitou mluvu forem a barev.

Žil a cítil ve své dob jako žili a tvoili umlci rene-

sanní v jejich a Puvisovo umní také patí této jeho,

totiž naší dob
:
je v nm její dumavé snní, v nmž

hledá svoje buen retiro ped rozrušujícím a rozilu-

jícím teskem a lomozem svta. j. metlice.

O UMNÍ PRO LID A O UMNÍ
VRCHOLNÉM napsal nkolik pkných
poznámek nedávno Ferdinand Avenarius.

»Umní má být lidové« volají jedni; »pravé umní
je tu pouze pro nkolik málo lidí « volají druzí. . . .

Co je umní vrcholné, co umní lidové? Umlec
vrcholný dobývá: od nkterého mysu ve velikém

království lovkov, v zemi slova nebo tónu, barvy

nebo plastické formy, odtamtud vyplouvá do neko-

nena a tam, kde zrakm mnohých jenom mlhy se

kupí, postehuje, poznává a tm, kdož nejblíž za ním

následují, ukazuje, co odkrývá, a tak i pro ducha jejich

získává. Básník, který uí nás nov cítiti a nov vi-

dti njaké místo v život lidském nebo pírodním,

skladatel, který novými tóny hýbe novými hlubinami

duševními, malí, jenž nám otvírá oi i ducha, bychom
vidli, eho jsme nikdy ješt nevídali — ti všichni

jsou umlcové vrcholní, vyhledavai nových stezek

pro naše cítní, rozvijitelé naší duše, geniové. Umní
výšin dobývá, umní lidové osazuje. Arci zprva je

pouze málo tch, kdož mohou jiti za geniem — zdá-li

se jich býti rychle více, namane se vždy otázka : Jsi

opravdu taký silák, když se tak brzy podaí slabým

tebe dohonit? a jsi-li, zdaž snad nejdou za tebou,

protože nedorozumním spatují tvou novou zem bli-

zouko na rovném behu ? — Avšak orgány tlesné i du-

ševní, geniem podnícené, cvií se dál a cvikem se

posilují. Poád víc pibývá tch, kdož umjí genia

požívat, za jednotlivci hrnou se zástupové a na zemi

lidstva nov opanované vyvstanou píbytky lidské. Co

je buduje a opatruje, aby pkn se v nich bydlelo

a zdrav, to umní lidové — ono pracuje na

pd vrcholného umní geni, samo však má jen ta-

lenty, nebo vysílává genie naped, aby zase znova

hledali nových kraj. —- Umní lidové není snad

:

všeobecn pochopované umní výšin. Všeobecn
nemže být umní vrcholné pochopeno nikdy. Nejen

Faust Goethv, poslední komorní hudba Beethovenova,

Sibylly Michelangelovy nikdy nemohou být všemi po-

chopeny, nýbrž i malý obrázek pírodní od geniálního

básníka, jenž nov vyposlouchaným zvukem odmyká
nov pocítnou jemnost, nebo sebe skromnjší dílko

pravých geni ostatních umní vyžadují pec zjemn-
lejších ústrojí i k vycítní cit umlcových. Zlidoví-li

genius, zídka zlidoví tím, co djiny ducha lidského

oznaují za výtvory jeho nejhlubší. Jak nesprávno by

bylo však pohrdat umním lidovým ! Tebas se ne-

dotýká nejušlechtilejšího zrna ze žn geniovy, výsevu

pro nová jara umní výšin, pec z ostatního zdravého

zrna pee dobrý chléb pro tisíce. A když opravdu

jen zvýšená duchovní kultura spsobuje v pravd
rozkvt národa, kterakž by mohl rozkvétat bez umní
lidového? — Máme dnes ješt ostatn mnohé odrdy
umní. Tak umní pepychové, právem tak zvané,

protože je pouze pepychem a tudíž snadno bez nho
se obejít. Tu jsou veškerá umní tendenní, na to

provozovaná, aby vychválila nco, co leží stranou

umní samého. Míním : stranou pirozené jeho úlohy,

vzdlávat sílu našeho cítní a nazírání, pstovati zrak

tlesný i vniterný, sluch tlesný i vniterný, abychom
mohli víc do sebe pijímat, víc dát se pronikat neko-

neností života. Tu je »umní pro umní«, kteréž

však usiluje jen vytváeti mluvu slova, tónu, linií

nebo barev, a lhostejno je k tomu, co se nám praví

touto mluvou o lidském cítní a lidském chtní. Tu
je umní pouhé obratnosti, umní pouhé líbivosti smy-

slové. Ale dležitost jich všech daleko ustupuje do

zadu za dležitost obou hlavních velkých skupin,

v nichž pravé doby umní vždy rozkvétaly a odkv-
taly : umní vrcholného a umní lidového. Je pošeti-

lostí vzdlávat ono, zanedbávat toto, nebo znepátelovat

je proti sob dokonce jako protivy. Ona ob dv se

dotýkají, splývají a svazují v tisíceré mnohotvárnosti,

ale i ve svých ryzích formách hodna jsou stejné pée. —

PRAHA 1898. (Pokraování.) Manifestaní
schze eského studentstva vyso-
kých škol, k níž podnt dal Vilém Mrštík,

zajímavou byla pednáškou pana dra K. Chytila. Týž
poukázal v první ásti své ei na pirozený histo-

rický vývoj Prahy, naznail, ím která doba ku kráse,

k rozkvtu jejímu pispla, v ásti druhé ukázal na

boje pro zachování historických a umleckých sta-

vebních památek pražských, pi emž bitce odpo-

vdl tm, kdož zavržitelnými, mlkými vtipy odbýti

chtjí zastance zddných umleckých památek a ma-

lebných prospekt pražských.

Šastnou byla volba osoby dra Chytila pro manife-

staní schzi eského studentstva. Vru, že rozvaha

jeho, správnost opravdovým citem k umní a k historii

naši vedených posudk, spravedlivost, která nikde

neubírá, nikde také zbyten nenadnáší, vzorem ho

iní všem, kdož pracovati a psobiti chtjí za heslem,

které stále hlunji kolem se ozývá. ím dležitjší

záležitosti dotýká se heslo, tím opravdovji sluší uva-

žovati o všem, co s fedrováním jeho souvisí, jelikož
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fedrování to má býti pece vždy jen prostedkem

k dosažení žádoucího cíle.

l’o ei pana dra Chytila vystídala se ada e-
ník z ad studentstva, kteí s ohnm mládeži vlastním

pihlásili se k adám zastanc Prahy.

Zajímavé intermezzo zpsobil píchod primátora

mst Pražských pana dra Podlipného a jeho proslovení.

Pan primátor potšen byl projevem studentstva,

prohlásil, že dávno již tomu, co nastoupila první výzva

zastanc starobylého rázu a krásných prospekt

Pražských do ad zástupc obce, piznal, že od mládí

svého náleží do ad tchto zastanc starobylého rázu,

pál studentstvu, aby se podailo rozmnožiti ady ty.*)

Nejzajímavjšim místem vlasteneckého proslovení

pana primátora hylo tvrzeni, kterýmž odpovídal na

první z požadavk shromáždní, tvrzení, které vše-

obecn pekvapilo, pan primátor ujišoval shromáždní,

že umlecká komise se nerozešla, že jen nepra-
cuje. (!)

Požadavky, jimiž schze vyznla a kteréž tlumoiti

mstské rad má tílenná deputace, jsou: Znovu-

zízení umlecké komisse, kteráž se ma sama doplo-
vati, v níž však zasedati nemají jen architekti a vý-

tvarní umlci, nýbrž i literáti. Dále žádáno zachování

dosavadního rázu námstí staromstského, zachování

tí dom zakoupených pro mstskou pojišovnu, za-

chování radnice staromstské a okolí jejího, zachování

karakteristického rázu ulice Železné, Melantrichovy,

Celetné, Karlovy, Spálené, Perštýna a j. zachování

kostela sv. Karla Boromejského, sv. Václava, na Zde-

raze, sv. Vojtcha u Prašné brány, nezmnné zacho-

vání staré báovité stechy kostela svatovítského, za-

stavení prlomu »U Klí « dle návrhu umlecké
komisse, zachování malebných zákoutí a námstí Malé

Strany, uchránní Vyšehradské skály ped zamýšleným
prlomem.

Schze dala podnt k utvoení stálé studentské

komisse, která by ve shod s umlci pe : ováti mla
o záchranu Prahy proti bezduchému bourání a olupo-

vání o cenné památky a prospekty, která by se zá-

rove starala o ilou agitaci v celých Cechách, sm-
ující k záchran starobylého rázu Prahy.

Manifestaní schze, jíž súastnili se i mnozí

z professor vysokých škol, byla dstojným projevem

studentstva eského, v ní osvdilo studentstvo lásku

ku Praze, projevilo nadšení pro krásu Prahy; schzí
tou dán byl podnt veškerému studentstvu eskému,
aby bralo živý zájem na všem, co se týká úpravy

Prahy.

*) tená srovnej s touto eí pana primátora nedávnou
zprávu z klubu staromstského, kde mluvil o rozšíení uiice

Melantrichovy, s jejímž provedením prohlásil souhlas prav:
» Ovšem nebudou-li v tom inny nesnáze pátely starožitností

a krásných pohled. Nebo tak tomu již bývá, že jakmile
obec potebuje eho pro své úely a zejmena ulice, hned
pijdou jednotlivci, a vlastenci anebo nevlastenci s opanými
požadavky.

Pes radostné stránky této i jiných schzí a pro-

jev pro zachování starobylého rázu a zajímavých sta-

vebních památek a malebných pohled pražských,

nelze nám pejiti bez poznámek nkteré okolnosti, jež

nám pi schzích tchto napadají. Poznámky své pi-

pojujeme nahodile na tomto míst, ony nejsou kritikou,

nýbrž projevem našich názor v záležitosti akce pro

zachování rázu historického, pro zachování malebných
prospekt a pro vhodné upravení ástí vskutku za-

nedbaných, nemalebných a umlecky nieho nezna-

menajících. Doufáme, že o nkterých z nich uvažo-

váno bude tmi, kdož touží stejn s námi po získání

umlecky význaných nových ástí Prahy, které by
harmonicky k ástem starým se pipojovaly, je neru-

šíce nýbrž vhodn doplujíce, jako pro nezmnné
zachování cenných ástí starých !

Vícekráte položen byl draz na to, že nelze akci

za zachování starých památek stavebních a starých

charakteristických ástí Prahy dliti od akce za úpravou

a zbudováním nových umleckých a malebn rovno-

cenných ástí. Je jisto, že dokud nedovedeme nové

ásti Prahy upraviti malebn, umlecky zajímav, že

dotud oceniti nedovedeme i malebnost a cenu ástí

starých, aneb kdo chceš, naopak. Proto bylo by po-

chybeno, dliti tyto dv pro Prahu stejn dležité

záležitosti, pímo zhoubným bylo by stavtí je njak
proti sob. Jsme jisti, že zlepšení v jednom smru
znaí zlepšeni i v druhém.

Jelikož však se vzdláním a šíením umleckého
pochopení dostavuje se výsledek jistý v obou smrech,
proto by, hlavn mládež, nemla pi vzdlání svém
pehlížeti dležitá odvtví vzdlání umleckého, ze-

jména však zanedbaného ve stedních i vysokých

školách vzdlání kulturn historického a historicky

umleckého. Proto nám pi schzi manifestaní e-
ského studentstva scházelo, že nebyl dán k tomu
podnt, aby se úsilovn žádalo, aby již ve stedních

školách dáván byl popud ku studiu a ocenní histo-

ricko-umleckých památek, zejména, že nebylo a to

vším právem ukázáno k nedostatku, jaký spoívá
v tom, když na vysokých školách technických neped-
náší se djiny umní výtvarného vbec, a na universit

mrou nesrovnatelnou o dležitosti jejich djiny umní
domácího. Žádati za doplnni programu studijního

v tchto smrech mlo by býti u poslucha obou
vysokých škol, zejména však škol technických stálým

heslem. Nevytýkej nám nkdo, že požadavky tako-

vými zabíháme, jest pevným pesvdením naším, že

v tomto dosavadním nedostatku namnoze vzí píina
neblahých zjev s nimiž setkáváme se i u akademicky
vzdlaných zástupc obcí.

Další, asto pehlížený moment bránící snahám za

zachováním a krásou Prahy
;
jest nedostatené uvdo-

mování dsledk zaatých, doposud všestrann schva-

lovaných podnik, za jejichž uskutenním veejnost,

ba valná vtšina obanstva touží, které mají znaný
vliv na pemnu Prahy, jsou to pedsím : splavnní
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Vltavy a souvisící s ním úprava beh a upravení nábeží, dále pak provádní veejných komunikací. —
Staráme-li se jen o zachování stavitelských památek a nemáme-li vlivu na upravení úrovn a úpravu jich

okolí, nemáme-li vlivu na upravení úrovn vod protékajících msty, nevšímáme-li si, jak rozestírá se sí

drah železných, sítí Iramwayových, pijdeme asto k závrm podobným, které hrozí nyní, ku p. zvýšením

ostrova Steleckého, zvýšením nábeží malostranského do úrovn nábeží u dom Jechenthalových, zvýšením

úrovn pi zajímavém kláštee a kostele u Milosrdných Bratí, pi staré synagoze, pi svaté Anežce a jinde,

setkáme se pak s tím sešnrováním mstu dechu ujímajícím, s nímž setkáváme se v Praze na obvodu od bývalé

Koské brány až za Žižkov.

O to pedevším záhy sluší se starati, aby všemi zapoatými na úpravu Prahy a okolí vliv majícími

podniky, nebyly doteny ásti, po jichž naprostém zachování toužíme, aby podniky tmi nebyla podkopána,

ale naopak, aby jimi pipravena byla pda jak pro zachování a nezmenšení dojm, jimiž psobí staré

památky, tak i pro vybudování nových a umlecky cenných a malebných ástí a pkných zákoutí.

Nelze míti dosti na pozoru každý nový komunikaní podnik, asto lze poteb vyhovti stejn, nkdy
i lépe tratmi, které nedotýkají se starých ástí, any trat zamené starými, živými a živnými ulicemi, tyto

o jich zddný ráz pipravují a asto celé okolí nevýhodn pozmují. Sluší hledti, aby nepopiratelné dobro

A. NMEJC
STUDIE.
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nových podnik nebylo zbyten zakupováno zlatou

mincí památek dob minulých.

Zejm vidti mžeme, kam vede dosavadní úzké

pojímání akce za zachováním krásy a rázu Prahy.

Mluvíme a horujeme o žádoucím splavnní Vltavy,

kteréž však ponecháváme bez závady kruhm a ini-

telm, které na tom zájmu nemají, aby splavnní

Vltavy a úprava nábeží provedla se tak, aby nebyla

na úkor vzhledu nejkrásnjších, vky obdivovaných

ástí Prahy. Voláme po veejných komunikacích

a nestaráme se, jak jejich sít mly by býti roze-

steny, aby vyhovly poteb a nezavdávaly podntu
ku sbourání stavebních památek; spise soukromý zájem

pivodí položení nevhodné nkteré trat komunikaní
než zájem veejný, vhodné peložení její.

A mže býti každému jasno, že tvoí ada
mnohých dležitých otázek a podnik podmínky pro

úpravu Prahy, pece zídka staráme se o n pedem
;

není u nás jednotného pojímání pi ešeni tchto

otázek, každá z nich ešívá se zvlášt, náležejíc v obor

té neb oné komisse, v tom pak leží píina, že pekva-

peni býváme konenými více již nezmnitelnými fakty.

Ješt jedné dležité stránky akce za zachováním

rázu a krásy Prahy a úpravou nových ástí vzpomli
jíme pi schzi manifestaní studentstva, a jiné schze
daly více podntu ku rozjímání v tomto smru.

Jest tžko pochopitelno, jak pes nepopiratelné

šíení zájmu pro otázky týkající se zachování rázu

a krás Prahy, byla dosavadní innost záchranná na-

prosto tém bez úspch, což by možným nebylo,

kdyby pehlížena nebyla pi innosti té tato okolnost.

Jednáme a mluvíme dosti asto o tch neutše-

ných pro Prahu pomrech a to zídka však dosti

intensivn uvažujeme o cestách vedoucích k náprav.

Rady horlitel pro zachování rázu a krásy Prahy se

rozhojují, však zídka uvdomí si, co bylo již vyko-

náno, zídka pistupují na podklad celé akci díve již

daný. Myslíme, že bjr slušelo pihlédnou ti každé nové

et zastanc, zda dán byl celé akci pijatelný pod-

klad, k jehož uskutenní by vynaloženy mly býti

veškeré síly až do dosažení žádoucího cíle.

Pedloni uveejnily » Volné Smry « požadavky inte-

ligence eské, jak tlumoil je v zájmu Prahy pamtní
spis, podaný r. 1893 rad mstské eskou inteligencí

popudem Umlecké Besedy a Spolku architekt a

inženýr. Požadavky ty smovaly ku zízení odpovdné
komisse pro úpravu Prahy (pozdjší nazvané um-
leckou), v nich vyznaen byl ráz komisse této, ko-

misse mla býti orgánem pro ešení jednotné veškerých

otázek týkajících se úpravy Prahy v nejširším, v pa-

mtním spise pesn vyznaeném smyslu. Komisse mla
sestávati z úzkého kroužku vydatných pracovník,
jichž vtší elaboráty opírati se mly souhlasem šir-

šího sboru pro úpravu Prahy, sestávajícího ze

zástupc všech vdeckých, umleckých a samospráv-

ných korporací, tak že by sbor tento representoval nále-

žit veškeru inteligenci naši, kteráž by takto informována

byla pedem o dležitých krocích smujících k upra-

vení Prahy. V pamtním spise vyznaen byl po-

drobn pracovní program i postup nezbytných pro

nápravu prací, které zmoci jest možno, jen kroužku

nkolika vydatných pracovník. Krátce, pamtní spis

podával doposud nejobsáhlejší a nejprohloubenjší

program pro akci za zachováním rázu a krásy Prahy,

naznaoval nejvhodnjší a snad jedinou pro nápravu

cestu. Do dnes nebylo ukázáno jiné východišt z tch
zmatk a škod. Celý ten pracovní plán schválen byl

tém veškerou inteligencí naší, proti nmu neozvalo

se hlasu. Málo jen a neúpln bylo z nho provedeno

a pece tém opuštn stojí dnes program ten. T>>,

co se nyní žádá na veejných schzích, neznaí
namnoze prohloubení starého pracovního podkladu,

neznamená v tomto smru postup, a pece up iti

nelze, že by k požadavkm pamtního spisu svrchu

doteného pistoupiti mli všichni, jimž jde o brzkou

nápravu v osudných pro Prahu záležitostech, zn >vu

a znovu, silnji a dolehavjí by mly zníti požadavky
snadno splnitelné, stále do slova opakované, celá snaha

upnouti by se mla pí splování jich na splování
úplné, ne zdánlivé a povrchní. Navržená organisace

pracovní umožovala každému, kdož o vc má zájem,

zvdti o postupu práce, po pípad nalehati na splnní
potebných pedprav, projeviti své náhledy a býti na

stráži tam, kde hrozí vci nebezpeí.

Však zdá se nám, že celá záchranná akce zaráží

se asto u vcí nepodstatných, plynoucích bu z ne

pochopení neb neznalosti aneb odchýlek od pracovního

správného a pijatého podkladu, udávajícího smr a

cíle akce. Takovými nepodstatnými malikostmi zdály

se nám pi manifestaní schzi stadentstva býti dva

ne snad zcela nové, pece zde poprvé s drazem pro-

slovené požadavky. Jeden z nich touží, aby v um-
lecké komissi nezasedali jen architekti, nýbrž i jiní

výtvarní umlci a literáti, druhý naznauje, aby byli

lenové komisse umlecké, obcí placeni.

Jak již praveno, byla myšlena komisse pro úpravu

Prahy (komisse umlecká) co neetn^ pracovní orgán

obírající se všemi otázkami spadajícími v obor úpravy

Prahy. V nm touženo, aby zasedali nemnozí, ale dlní
pracovníci, kteí by dovedli a skuten chtli
pracovati, lhostejno pi tom a je kdo nazývá archi-

tekty, inženýry, staviteli, historiky, literáty, malíi, so-

chai
;
ovšem, že pi pracích komisse této nejde o n-

jakou innost literární, historickou, nýbrž, o innost,

která nejvíce spadá v obor innosti architekta, a které

ujmouti se mohou ti z technik a umlc výtvarných,

kteí smrem svých prací, svou celou inností nejsou

cizí otázkám, o nž pi úprav Prahy se jedná.

Máme-li literáty, kteí dovedou a chtjí v dležitých

otázkách úpravy a vývoje Prahy pracovati, pejeme si,

aby byli leny umlecké komisse, jedná-li se však

jen o to, aby v umlecké komissi zasedali historikové

a literáti proto, aby výtvarní umlci byli v as poueni
o historickém významu stavebních památek, pak máme
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to za zbytené, jelikož eští výtvarní umlci nebyli

a nejsou takovými ignoranty, aby významu historického

a umleckého z domácích památek neznali.

Však jak již praveno, pedstavovali jsme si vždy

vedle umlecké komisse sbor pro úpravu
Prahy, sbor, který by soustedil v sob zástupce

vší inteligence naší, sbor, který by byl oporou innosti

komisse, jemuž by táž referovala o své innosti a

pedkládala vtší elaboráty. Tito dva initelé by vzá-

jemn se doplovali, jeden druhému byl by podporou,

jeden druhému zárukou zdaru. Pedstavovali jsme si

hned od zaátku, že otázky toho zájmu veejného a

té dležitosti rozešeny by býti nemohly bez úasti

kruh inteligence co nejširší. Ohledn požadavku, aby

lenové umlecké komisse byli silami placenými, cho-

váme jisté obavy a pocítili bychom pi provedení
j
o-

žadavku studentstva eského zvláštní lítost. Což nelze

v našich pomrech více již žádati, aby obcím pi d-
ležitých záležitostech odborných pomáhalo se inností

nezaplacenou? Nebyla by tím porušena závislost len
komisse? Nezavdalo by to podnt ku dotírání nepo-

volaných zištných živl? Jest v daných pomrech
možno poítati s tím, že by obec honorovala leny ko-

misse, na jichž volbu by vlivu pedem se vzdala, jak

žádáno bylo výslovn i v manifestaní schzi stu-

dentské? Jak by se pohlíželo, a to vším právem na

ty z penz obecných honorované leny komisse um-
lecké, tmi, kdož v komissích jiných léta již nezištn

pracují a vdomostmi svými radou i skutkem obci

v nemén dležitých otázkách jiných pomáhají?

Víme dobe, že pomry umlc jsou po vtšin
tak utšeny jako u jiných stav, jichž lenové úastní

se po léta prací obecných nezištn, však pesvdeni
jsme pes to, že lze i mezi umlci poítati stejnou

mrou na obtavost, která nežádá honoráe za rady,

za vedení potebných pípravných prací, za vedení pro

obec dležitého odvtví obecní práce nejmén pak od

zastupitelstva, z jehož inností v nkterých smrech
naprosto nesouhlasí.

Manifestaní projev student eských byl nám nad-

míru sympatickým z mnoha dvodu a slibujeme si,

pakli studenti naši zvýšenou mrou všímati si budou

umleckých otázek, v jichž popedí stojí otázka, o níž

jednali, pakli snažiti se budou pi svých studijích vzd-

lávati i zanedbané doposud pole pochopení výtvarného,

že ti jist v píští dob pinese Praze znaný prospch.

Poznámky, které jsme zde více jen nahodile pipojili, ne-

budou asi závadou styk, kterých si výtvarní umlci míti

peji se studentstvem naším a všemi, kdož s námi touží

po rozíešení jedné z nejdležitjších otázek umleckých.

*

OOUPISNÉ PLÁNY STAVEBNÍCH PAMÁTEK PRAŽ-
SKCH. K návrhu soupisné komisse usneseno

bylo v rad mstské vyhotoviti soupisné plány král.

hlav. msta Prahy v mítku 1 : 720, v nichž vyzna-

eny mají býti veškeré památnosti stavební i umlec-
kého prmyslu. Plány ty sloužiti mají ku snazšímu

pehledu starobylých památek jak pro obecenstvo, tak

i pro úad stavební a magistrát. Vypracování sveno
bylo panu staviteli Herainovi a architektu Kiženeckému.

Vítáme toto rozhodnutí rady mstské, však tžko je

nám nepoznamenati, že pátelé zachování starobylého

rázu mají obavu, aby plán tento nesloužil komissi
pro bourání starých pražských památek,
o jíž zízení se proslýchá, co ukazováek, kde píšt
lopaty a rýe nezamstnaných zuiti mají.

*

Mstská rada pražská a umlecká beseda.
Zpráva z mstské rady pražské ze dne 11. listo-

padu sdluje: »Ve schzi rady mstské dne 11. listo-

padu usneseno, aby žádného závazného usnesení ve

píin úprav na Staromstském námstí se neinilo

díve, dokud by v postupu ohledn stavby paláce

mstské pojišovny Umlecká Beseda nepedložila zcela

urité návrhy rad mstské. Umlecká Beseda, jíž

toto usnesení bylo sdleno, prohlédla korporativn

návrhy konkurenní na projektovanou budovu, jakož

i nártky pana architekta Polívky, naež sdlila rad
mstské, že neodporuuje, aby vypisován byl na stavbu

budovy pojišovny nový konkurs. Jiného návrhu Um-
lecká Beseda rad mstské neuinila. Na záklidí tohoto

dobrozdání usnesla se rada mstská v úterní své schzi

za pedsednictví starosty pana dra Podlipriého, aby

se stalo ve píin stavby paláce pojišovny dohodnutí

s panem architektem Polívkou na základ jeho ná-

rtku a plán, od dozorstva mstské pojišovny objed-

naných. »Souhlasí snad Umlecká Beseda s tím, co se dje

na radnici, je snad pro sbourání starých dom na Staro-

mstském námstí, je pro vypisování soutží zpsobem,

jakým se stalo pi mstské pojišovn, aneb slavná rada

mstská jinak si pedstavuje mínní Umlecké Besedy ?

Je mezi Umleckou Besedou a radou mstskou shoda

a vzájemné porozumní, aneb snad rada msiská vy-

pomáhá si nesprávn pípisy Umlecké Besedy ?

*
\ íYDÁNÍ KODEXU VYŠEHRADSKÉHO z r. 1086.
' Z dotace soupisné komisse povolen byl pražskou

radou mstskou píspvek 3000 zl. na vydání vzácného

kodexu Vyšehradského, svdka o umní malíském ve

století jedenáctém v Cechách.
-*

PRÁVNÍ SOUD A DVODY ESTETICKÉ. Správní

soud rozhodl v záležitosti domu ís. 253. v Neru-

dov ulici na Malé Stran ve smyslu zemského výboru,

který v zájmu vzhledu ulice ostruhové zamítl projekt tyr-

tyrpatrového domu. Správní soud opíral své rozhodnutí

o zásadu, že dvody estetické jsou rozhodujícími v tch

pípadech, v nichž njakou stavbou, kiklavým nesou-

ladem porušen by býti ml ráz ulice, utvoený ma-

lebným skupením budov sousedních, bjú vyhovovala

všem požadavkm
*

f TMLECKÉ SOUTŽE SMUJÍCÍ K ÚPRAV
U PRAHY. Poslední dobou oznámeno bylo v den-

ních listech, že mstská rada pražská zamýšlí za pí-



O. LEBEDA.
= Z KARLO-
VÝCH VAR.

inou získání úpravních plán pro námstí Staromstské a Malou Stranu vypsati veejnou soutž. Jak

bychom vítali vypsání takové, kdybychom pesvdeni byli o tom, že vypsáni ta opírají se o náležitou ped-
pravu, bez níž oekávati nelze výsledk, tak zdá se nám býti povinností v as prohlásiti, že za pomr
stávajících považovali bychom vypsání soutže na úpravní plány nkteré ásti Prahy, zvlášt však Malé

Strany za pedasné a zdar neslibující. Doufali jsme, že dležité práce pípravné pro získání detailních

úpravních plán provedeny budou umleckou komissí. to se nestalo. Není též tajno, jaké pedpravy uinny
byly doposud k zajištní uritého podkladu, ku p. pro vyhotovení úpravních plán pro Malou Stranu,

aniž neznámo, jak ku p. obtížno jest pibližné stanovení prosté poteby míst pro veejné budovy, uvádíme

za píklad školy, jak ku p. dlouho trvá, než zjistí se, jaké školy by zízeny býti mly v nkteré tvrti

mstské. Jak lze vyhotovovati úpravné plány, které by již pedem ureny nebyly z stati plánem pouhým,

když neznámy jsou urité pro nejbližší dobu poteby místní. Co znamená ku p. v dosavadních stavebním

úadem provedených návrzích Malé Strany, vyznaení místa pro snmovnu zemskou, když ani zdaleka není

smluvena s rozhodujícími kruhy vbec ani pravdpodobnost, že k stavb té dojde, když není rozhodnuto

o projektu splavnní, o jezech, pekladištích, o pobežních árách, o píští úrovni eky. Tyto dny zprávy

o stavb nového mostu prozradily, že doposud není jisto, do jaké výšky urovnán býti má píšt ostrov

Stelecký, která záležitost' stejn jako úprava pobežních ar souvisí se splavnním Vltavy.*) Jakou nadji mají

dobré projekty, aby provedeny byly, když slavná rada mstská, a známo jest a známo býti mohlo, že

umlecká komise zabývala se a vyhotovila návrhy pokud to vbec bylo lze na úpravu Malé Strany, ne-

projevila ani v nejmenším pání se známiti se s návrhy tmi, aneb souvisí vždy chu se seznámením
dležitých pro Prahu projekt s osob nimi sympatiemi k navrhovateli? Jak možno vbec oekávati dobrou

vli k nestrannému posouzení umleckých projekt od slavné mstské rady nynjší, která vypisuje soutže

takové, jaká byla ona na mstskou pojišovnu pražskou, které soutže, i když jim upíti nelze, že mly žá-

*) Viz zprávu mstské rady, z 8. íjna t. r., kde uvedeno, že plány na splavnní Vltavy schváleny nejsou.



111 VOLNÉ SMRY 112

douí výsledek, nepoužity nechává, za více píklad na snad jsoucích uvádíme soutž na dm »u Klí«, mstská
rada, za níž k provedení pichází jen projekty bez soutží zadané, tedy takové, které provádny jsou osobami pímo
vyzvanými. Každá, mstskou radou vypsaná soutž vyhlíží jen jako šachovní tah, sloužící k obran sl. rady

mstské, že se nco dje, aby se skuten nic nestalo, vyhlíží jako vyhození sousta, do nhož by se zakousli

hladoví a jímž umleli by se kritisující. Kdyby šlo opravdov rad mstské o získání platných cenných

úpravních plán pro celou Prahu, byla by též podporovala umleckou komissi pi její práci. Není nesnadno

zvdti od len bývalé umlecké komise o níž tvrdí sice pan primátor Dr. Podlipný, že trvá, že však ne-

pracuje, jak tžko bylo jim zvdti o záležitostech a pomrech, bez jejichž znalosti hotovení plán jest sice

vcí zábavnou, však nieho pro úpravu Prahy neznamenající. Mže býti poznenáhlu známo i kruhm širším,

že k zajištní náležité úpravy msta nestaí nejskvljší plány bez ustaviné, nepetržité innosti pracovník
obeznalých s každým stadiem rozvoje msta a se všemi stále se vyvíjejícími okolnostmi, které vlivu mají na

utváení msta. Ovšem pro stávající ád a hospodáství na radnici jest nejpohodlnjším zaopatení njakých
plán cenou honorovaných, s nimiž pak páni bez autora hospodaí jak se jim líbí, a o to se jedná; proto páni na

radnici milostiv vyhoví žádosti a již se objeví s té neb oné strany za objednáním úpravních plán, rozumí

se, že cestou veejné, všeobecné soutže, pi emž ovšem píšt veejn více ohlášeno nebude, u koho proti

honorái projekt zvláštních objednali ; slyšeli jsme, jak páni zrady nyní sami upímnosti své litují, hloupostí

ji nazývajíce. Ostatn neiní pi našich malých pomrech obtíže ty nejmenší, aby slavná rada mstská v as
k tomu neb onomu kroku mimo kruhy své teba i korporací umleckou byla pobídnuta.

*

A. BOUDOVÁ.
VÝPLN DEKO-
RANÍ PLENTY.

Zaznamenáváme nkteré publikace o umní a umlcích: A. DEMEURE DE BEAUMONT vydal svým ná-

kladem za 8 frank knihu o plakátech umlc belgických »L’affiche belge«. Belgití kreslíi afisí mají

mezi sebou nkterá jména svtové povsti, jako Meunier, Rassenfosse, Donnay, Berchmans, Hannotiau a j.

;

v knize de Beaumontov je reprodukován jednobarevn znaný poet jejich výtvor. (Adresa vydavatelova

:

Toulouse, 22 Rue Raymond IV). — LEON MAILLARD uveejnil u Boudeta v Paíži knihu o vývoji um-
leckých menus a program francouzských, pro nž užívá názvu »la petite estampe«. Zaíná minulým
stoletím (dobou Saint-Aubina, Cochina, Eisena, Moreau ml.), provádí tenáe dobou revoluní, prvním císa-

stvím, restaurací, vládou Ludvíka Filipa po nejnovjší dobu. Text knihy (Menus et programmes illustrés) je

promítnut bohat reprodukcemi vybranými s umleckým vkusem a znalostí. — L J. A. Stargardta v Berlín

a E. Sagota v Paíži vyšla kniha o FÉLIXI VAL-
LOTTONOVI od ,T. Meiera - Graefe. (16 marek). —
H. Grevel & Co. v Londýn vydal za 21 sh. první

svazek sbírky »The print gallery« (Obrazárna tisk),

v nmž je 96 devoryt, mdiryt a lept (užíváme

poprvé tohoto slova ve smyslu nm. Aetzung, franc.

eau-forte, angl. etching.). Sbírkazaíná stoletím patnáctým

a dosahuje poátku stol. devatenáctého, zahrnujíc díla

mistr jako Mantegna, Dúrer, Cranach, Holbein, Alde-

grever, Ostade, Potter, Delaunay, Moreau, Bartolozzi a

mnoho jiných; do sbírky je pojato etn velmi vzácných

rytin, škoda jen, že otisky jsou mnohem horší než

originály. — WALTER CRANE uveejnil u firm}'

Bell and sons v Londýn novou knihu Základy kresby

(The bases of design; cena 18 sh.)
;
je to spracování

deseti pednášek konaných v Manchestru, jasné, prak-

tické a snadno pochopitelné dílo. Umlec zaadil do

textu na dv st illustrací, vtšinou vlastních. —
Hamburský klub umlc vydal v komisi u D. Comme-
tera v Hamburku album osmi krásn tištných lito-

grafií. Zastoupeni jsou tu Ehren, Eitner, Herbst, Illies,

Kayser, Schaper, Wohler, Sibelist.

IIEINRICH VOGELER vydal u Fischera a Franke
A * v Berlín deset obraz k dramatické básni Gerharta

Hauptmanna »Utonulý zvon« (Die versunkene Glocke).

Obrazy Vogelerovy vyšly ve dvojím vydání, za 30 marek
a levné v papírové map za 3 marky. — Vogeler je

zajímavá hlava básníka malíe; narodil se r. 1872,
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njaký as pobyl v Dússeldorf u Kampfa, pak odebral

se do osady umlc samotá a milenc pírody, do

Worpswede. V této od svta zcela odlouené ddince

dolnosaské dostal se do rukou písného vážného Macken-

sena, hlavy družiny worpswedské, a její intimní styk

s pírodou, ba hluboce pronikající soužití této družiny

s pírodou i lidmi zastreného toho koutu svta daly poe-

tické duši Vogelerov zcela osobitý smr. Zadívej se na

jeho rytiny jako ku p. Jaro, Láska, V máji — lo-

vku se zdá, jakoby se procházel za mladého vonného

jitra a zpvu ptaího pod kvetoucími jablonmi : tak

mladistv a slunn to dýše z jeho poetických list,

jemných, nžných, prosycených písnmi lásky a po-

hádkami. — Vytýká-li se Worpswedským — jsou

to Mackensen, H. am Ende, Modersohn, Overbeck,

C. Vinnen, O. Sohn, Schrodter — že všichni mají

jeden a týž ráz, specifický worpswedský, ale jejich

vlastní individuality že není vidt, takže snadno lze

zamnit jejich výtvory, dojista to neplatí o Vogelerovi.

Ten proniká stejn hluboko do pírody, ale vedle toto

pevn akcentuje svoje vlastní básnické Já. — V map
deseti list, inspirovaných básní Hauptmannovou, je

nkolik spanilých visí vogelerovských. Tak první

list, kde Rautendelein v pvabné jarní krajin roz-

mlouvá s vodníkem Nickelmannem, nebo devátý list,

kde Rautendelein truchlí v smrákající se krajin, nebo

desátý, kde louí se s Heinrichem. Ale i jiné listy

jsou zajímavý. Skoda jen, že pvab jejich utrpl repro-

dukcí; je v barvách — ale na tch barvách je patrno,

že nakladatelé stanovíce cenu levného vydání na

3 marky, si myslili : Za málo penz málo muziky

!

*

\ 7 Brusselu byl letos ve dnech 22.— 26. záí konán
V sjezd, jenž se ml obírat otázkou umní v život

veejném (l’art public). Pokus se zatím stroskotal

;

spolek totiž, jenž sjezdu dal popud (L’oeuvre de Part

public) netší se pízni umlc belgických, z nichž

ani jediný na sjezd se nedostavil. Na sjezd samotný

bylo velmi prudce útoeno v novinách i umleckých
listech belgických; vytýkáno co do vci, že jakýkoli

násilný postup v otázce umní v život veejném spíše

škodí než prospívá a že nutno vykati, až nenáhlá

promna sama asem se uskutení. Rokováno bylo

o tech oddleních : o umní veejném se stanoviska zá-

konodárného, sociálního a technického (umní ve škole,

obnovování a pée o památky umlecké atd.) Sjezdu

pedsedal belgický ministr Beernart, za úastenství

zástupc vlád, mst a museí z Francie, Holandska,

Belgie, Švédská, Itálie, Ameriky. Nmecko mlo jen

dva úastníky, Rakousko nejspíš žádného. Bylo usne-

seno, aby r. 1901 byl v Paíži uspoádán mezinárodní

sjezd k rokování o veejném umní
;
zárove proje-

veno pání, aby r. 1899 byly v jednotlivých zemích

svolány pípravné sjezdy národní.

*

nové (druhé) ad vídeských obrázkových arch
* pro školu a dm, jež vydává spolenost pro roz-

množovací umní ve Vídni, jsou dva listy od JENE-
WEINA (Vzkíšení Lazara s pobonými kartonky

Kristus na moi a Oslavení Kristovo, na druhém list

Hoící ke Mojžíšv se tymi kresbami menšími, Na-

lezení Mojžíše, Mojžíš ped Faraem, Andl smrti,

Odchod z Egypta), dva listy od H. SCHWAIGERA,
Hunnové (hunnský palác, Papež Lev I. a král Attila)

a Rytíský turnaj. Oba listy Jeneweinovy, zvlášt

stedy, stojí na obvyklé výši jeho umní; Schwaige-

rovi Hunnové nevynikají nijak
;

Rytíský turnaj má
sice mnoho zajímavého detailu, ale práv proto se

dusí a svému úelu, psobiti esthetickým dojmem na

školní mládež, rozhodn nevyhovuje.

*
OVTOVÁ VÝSTAVA V PAÍŽI 1900. Inserátem

^ v denních listech zve vládou jmenovaný umlecký
komitét ku súastnní se výstavy paížské.

Podmínky výstavní a nevyhovují úpln všem tm
požadavkm, které umlectvo eské ve vlastních svých

schzích roku loského bylo stanovilo, jsou pece jen

aspo tím pro nás výhodnjší, — že tentokráte Praze

jako umleckému centru stanovena vlastní komise

posuzovací a sbrací, která i ve Vídni zastoupena

bude v komisí centrální. Je to znaný krok ku pedu
oproti letm pedcházejícím, kdy o umní Rakouska

rozhodováno vždy právoplatn jen ve Vídni.

Pro zajímavost i památku klademe zde v násle-

dujících ádcích požadavky umlectva eského, jak

kdysi vzhledem k výstav paížské byly stanoveny

:

Umlectvo eské prosí, jsouc si vdomo své hodnoty

a síly, aby :

1. Byla povolena zvláštní eská umlecká sekce v um-
lecké komisi centrální, která bude míti umleckou
výstavu rakouského oddlení na starosti, odpoví-

dající významu eského umní, jeho velikosti a

cen. Ta zasedala by jak ve Vídni pi všech po-

radách pípravných, tak v Paíži pi vlastní práci

na výstav.

2. Aby posuzování eských umleckých dl nestalo

se cizími initeli nebo dokonce neumlci, kteí by

pro zvláštní typické zjevy a ráz umní našeho

porozumní nemli, nýbrž silami domácími, od

umlc eských zvolenými.

3. Aby mu bylo umožnno vystaviti kollektivn, ovšem

v rámci všeho umní celé íše.

4. Aby bylo podporováno finann tímže zpsobem
a v té pomrné výši, jako jiné toho druhu sekce.

V bodech 1. a 4. bylo mimodk*) požadavkm
vyhovno

;
za to ostatní dva požadavky zstaly jen

zbožným páním. Také finanní podpora oddlení Ra-

kouska se strany vlády daleko zstává za podporou,

jakou druhá polovina íše vnuje. Kdežto u nás po-

jistné i transport z Vídn zpt musí hraditi umlec
sám, jsou pomry v Translajtanii daleko výhodnjší

;

*) Zadost k ministeriu obchodu, která v tomto smyslu byla

stylisována, nebyla pro nejednomyslnos celných umlc
eských vbec podána.
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uvádíme jen tolik, že tam jen na objednání nových

prací pímo pro výstavu paížskou pracovaných vno-
vána ástka 200.000 zl. Tam ovšem národn maarská
vláda stará se o to, aby maarský ráz umní nabyl

vrchu a jako takový se dokumentoval, kdežto u nás

pro umní »Rakouska« nenajde se té vle a chuti,

jednak ani u vlády, jednak ani v umlectvu samém.

*

U mlecká internacionální výstava v Drážanech mi-

nulého roku skonila velikým deficitem, k jehož

ukrytí vnovalo msto ástku 50.000 marku. Pro

píštím rokem projektovanou umleckou výstavu tamnjší

povolilo msto optn ke garannímu fondu ástku

20.000 m. Poznamenáváme jen za úelem porovnání

s pomry našimi.

*

Ministerstvo obchodu vypisuje veejnou soutž

na listinu patentní za následujících podmínek.

1.

Listina patentní sestává z archu silného tiskového

papíru. První strana archu opatena jest textem

listiny a má býti umlecky upravena. List ve ve-

likosti 325 X 220 mm. má obsahovati ve hlav
siln vystupující (wirksam hervortret.) nápis »Pa-

tenturkunde« a patícím ktomu oznaením »Nro . . . «

Ostatní text listiny obsahuje následující znní:
»Auf Grund des Patentgesetzesv om II. Januar 1897

R. G. Bl. Nro 30 ist fúr die in der angehefteten

Beschreibung dargelegte Erfindung : ein Patent er-

theilt worden. Tag der ordnungsmássigen An-
meldung .... Anfang des Patentes .... Wien,

den . . . . K. K. Patentamt, der Prásident : Místo

textu oznaena árami mají tak býti upravena, aby

v nich 4 ádky obyejného písma vepsány býti

mohly. Na levé stran listu jest teba každým
zpsobem ponechati místo pro sešití listiny i pee,
kterou ni v pedu bude pipevnna.

2.

Umlecké vyzdobení listiny má býti vážné, a z-
stává konkurentu na vli luštiti je bu ornamen-

táln, bu allegorickým oznaením myšlénky Vy-
nálezem ku prmyslovému pokroku«. V každém
pípad jest však teba znak Rakouska, orla ve

vhodném provedení umístiti.

3. Umlci ponechána volba technicky provádcí. Odpo-
ruuje se však provedení erným tiskem na bílém

papíru. Barevné plotny nejvýše 3 jsou jen potud

pípustný, pokud slouží k oživení plechy, a ne

modelace.

4. Je záhodno, aby práce dodány byly úpln prove-

dená, okamžité reprodukce schopné. Bya-li by
nkterá práce neprovedená, zavazuje sc konkurent

v pípad obdržení ceny bez zvláštního honoráe
návrh dodce v dokonale reprodukce schopném
provedení.

5. Lhta dodání urena do 15. ledna 1899 12. ho-

(Vídeh VII. Siebensterngasse 14). Práce zadány
diny polední o oddlení I. ministeria obchodu,

butéž anonymn s obvyklými hesly a obálkami.

6. Jury seestává: Pedseda: Minist. rada Dr. Paul

v. Beck v Marmagella, dv. r. Dr. J. M. Eder, e-
ditel státní odborné grafické školy dv. r. Georg
Fritz, místoeditel státní tiskárny. Malí : G. Klimt,

Fl. bar. Myrbach. Mdiryjci : W. Kuger a m.

mistosekret. Dr. Pavel Schulz.

7. Nejlepší práce odmnna bude cenou 1000 korun.

8.

Práce cenou poctnáp pechází ve výhradný ma-
jetek c. k. patentního úadu, který ji libovoln

mže používati. Úad ponechává si souasn právo

i další návrhy za honorá 200 korun k reprodukci

získati. Výsledek prvý prohlášen bude nejdéle do

15. února 1899. Podmínky konkurenní obdržeti

lze v oddlení I.

*

T ithografický umlecký ústav Wolfrum & Hauptmann
J-' v Norimberku vypisuje veejnou soutž na získání

plakát pro rzné obory velkoprmyslu. Ceny stano-

veny na 1000, 500 a 200 mark. Lhta dodací

15. bezen 1899. Bližší podmínky sdlí »Bayerische

Gewerbemuseum v Norimberku.

*

O
brázková ás tohoto ísla obsahuje vesms ukázky
z II. výstavy spolku »Manes«.

PROHLÁŠENÍ !

Volnost kritiky ponecháváme každému, osobujeme si však naproti tomu právo ji zase posuzovati. —
Ciníme-li tak dnes, iníme to tím neradji, ím opovržení hodnjší píležitost nám k tomu poskytnuta.

Odsuzujíce frivolní tón, jakým referent »Svtozora« p. K. M. apek ve svém naprostém nepochopení

o pracech F. Bílka na výstav »Manesa« vystavených píše, prohlašujeme, že práv vzhledem k umlecké
hodnot prací, které sami považujeme za díla prvního ádu, umístili jsme je na místo nejvýznamnjší ustupujíce

s pracemi svými na místo podízenjší.

V Praze, 7. XII. 1898.

Porota výstavy spolku » Mánes :«

A. HOFBAUER — JAN PREISLER — A. SLAVÍEK — JOS. SCHUSSER — ST. SUCHARDA.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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PÍCHOZÍ UMNI.
NAPSAL K. B. MÁDL.

Kdy dospívá umlec ku své zra-

losti? A kdy asi architekt? Ni jedno ni

druhé nelze vyjáditi potem let, a ku

žádné z obou otázek nenaleznete vše-

obecn platné odpovdi. Dotete se v ži-

votopisech o umlcích, kteí v mladikém
vku poali vydávati docela uzrálé ovoce

a více neochábli
;

také vypravují bio-

grafie, kterak jiní v letech, v nichž se

vtšina pracovník ohlíží již po vhod-

ném míst k odpoinku, rozepnuli te-

prve a pojednou a skoro neoekávan
svá kídla k novému a vysokému vzletu.

Ale, kdyby se pece sestavil pehled

onch let, kdy pozoruhodní, velcí neb

o vynikající umlci vytvoili svoje první

pravé chef-oeuvre, v nmž se jejich

vykvasená, proištná umlecká a sm-
rová povaha v lesklé a pravideln vy-

hránné hlat vtlila, pak by se nejspíš

poznalo, že umlecká zralost u archi-

tekt pomrn nejpozdji se dostavuje.

Ped ticátým rokem vybuchuje ta-

lent
;
potom mluví umlec vážnou eí

a plným kovovým zvukem.

To jist souvisí s onou rzností pracovního postupu, jaká je mezi umním šttce a dláta

a výtvorem architektonickým. Co malí a socha okem v sebe pojal a tvoivým duchem v nitru

svém obrodil, to potom vlastní rukou a vlastní technikou bezprostedn penáší na obraznou

plochu nebo uhnte ve hlín. Obraz je pak hotovým dílem umleckým a dovedný kameník

nebo litec provede v tvrdším materiálu nezmnnou kopii hlinného modelu. Architekt, schýlen

nad svým prknem, kreslí toliko na papíe pouze návrhy, projekty, co potom rozmanité ruce

v rzném materiálu z plošného obrazu v plastickou formu penášejí. Je teba aby v prak-

tickém život, pi praktické práci seznal architekt všechny ty možnosti a nemožnosti, odchylky

a prostedky, které v daném pípad pi stlesování jeho ideí vyrostou a se objeví. Mnoho zkuše-

ností musí nahromaditi, aby píští díla jeho zmenšila mezeru mezi projektem a provedenou

stavbou. — A tak je škola, kterou architekt musí projiti, delší nežli kterákoli jiná. Škola

jako uelišt a škola praktického života. Musit on míti zrovna Janusovu hlavu, rozhled retro-

spektivný a bystré pochopení a uvážení pítomnosti, jejího života a jeho požadavk. Praktických

> 1 <’_

CHRÁM V G1RGENTI. J. KOTERA.
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požadavk, nebo pro ty umní stavitelské tvoí. Je mu
teba nahromaditi si mnoho positivních vdomostí, mnoho
úelných zkušeností, nežli je mu možno na raz to vše

podíditi své tvoivé individualit a využiti toho pro svj
umlecký výtvor.

Jan Kotra pišel z plzeské prmyslové školy na aka-

demii výtvarných umní do Vídn, dobyl zde ve škole

O. Wagnera státní ceny, vydal se na studijní cestu po

Itálii a objevil se nyní v Praze.

Je dnes sedm a dvacet let stár, ale není docela ne-

známý. Nkteré jeho práce školní a samostatné projekty

byly v Praze vystaveny, ve zdejších a cizích listech re-

produkovány a díve ješt, nežli vyvsil své cestovní studie

a svží projekty ve výstav »Manesa«, vdli jsme, že nám
v nm vzniká nová, opravdu nová síla, jaké je eské archi-

tektue v té chvíli teba jako soli, nemá-li tato na dále

tonouti v umleckém konservatismu jinde již pekonaném.
Vrací se dom, do Cech, jako umlec

pokrokový, jako architekt, který s pe-
svdením muže, ve spásu svojí v-
ícího, žije a tvoí v moderním proudní.

PINIE NA MONTE MARIO. J. KOTRA.

Evropským ovzduším lítají a kmitají se jako blesky hesla

kondensovaná na jedno, dv slova: Moderna, Secession,

Art nouveau, New styl. Co se pod tmito prapory na severu

nebo západ adí, je vzhledu tak rzného a zdánliv ve

formovém výrazu tak roztíštno, že by podnikl snad práci

Sisyfovu, kdo by na základ výtvor anglických, holandských,

švédských, francouzských a nebo nmeckých chtl jednou

vtou obrazn definovati tvarový charakter nového slohu,

stylu konce devatenáctého vku. Avšak z této obtíže se-

strojiti žalobu a snad i odsuzující rozsudek, bylo by ve-
i

lice smšnou kivdou. Naše doba nemá ješt svého stylu

v té spsob, jako byl který sloh historický, ale zápasí o, I

pracuje na jeho vytvoení. Všechno bytí a žití dnešní ji

k tomu pudí a žene. Až se dostaneme do patiné asové
vzdálenosti, pak snadnji poznáme, co z této práce bylo

efemerním zablesknutím a neúrodným pepnutím a vybo-

ením, a co zapustilo koeny, aby mohl vyrsti kmínek,

který pak sesílí v kmen. Zatím již poznáváme, že je základ všeho hnutí dobrý. J. Kotra pichází ze školy

Wagnerovy. Ne sám. Za ním jde ješt nkolik eských druh. Mluví se o škole Wagnerov a to je

správné; brojí se proti ní a nepátelsky bouí a to nelze schvalovati. Otto Wagner neznamená sloh. Joto

jméno kryje program. Arci že zatím práce jeho mladých žák a mladých odchovanc vyjadují tento jeho

program dosud nazvíce i jeho eí a teprve píští léta je nepochybn individueln odliší a mnohým pinesou

vlastní mluvu. Taký byl a jest a bude pirozený bh vcí. Byl jim ale také jich uitelem vštípen program

práce a tvoení, který je jim podkladem životním. Wagner jej definoval ad usum své školy, ale on sám

nejlépe ví, že není jeho vynálezcem. Co hlásá, uí, sám propaguje, svými slovy, svými projekty a stavbami,

svými žáky, to je vlastn jen program vší Moderny, Secese, Nového umní, Nového

Slohu, to jsou principy architekt a dekoratér v Americe, Anglii, Nizozemí, Skandinávii,

Francii, všude, kde umlec pišel k poznání, že dnes žije, pro dnešní život, potebu

a požitek tvoí, že má k ruce dnešní materiál a dnešní technické dovednosti, a instink-

tivn cítí, že mluvou svého umní má vyjáditi stav a záchvvy ducha dnešní spolenosti.



CHRÁM V PEŠTO. PYRAMIDA CESTIOVA. J. KOTERA.

Nová se ohlašující architektura má trochu na spch. Ví, že ji dávno pedhonilo malíství a že již i plastika

rázn vykrouje v ped, aby promeškané dohonila. Nyní zní tonem výitky a škodolibé ironie starý, opa-

kovaný axiom, že jest architektura umním vdoucím a její pstitel vojevdcem malí a socha. Dosud
arci rozdluje práci a pikazuje úlohy, ale neudává více stylovou tóninu. Cítí správn, že zstal pozadu, že

podimoval, kdy jiní pracovali a hlavn bojovali.

Malíství našlo svoji melodii, nové problémy a nové výrazy. Stalo se to, co se vždy opakovalo po chvílích

stagnace a reakce. Malíi vrátili se k prazdroji svému, ku pírod. Všechno odmítli a odstra nili, co jim cestu

k ní zabraovalo a tarasilo. A poznali, že Píroda se nevyerpala a že ji umní do dna nevyvážilo. Nalezli

nová hlediska, nové pohledy, nové prvky a uvedli je ve své umní. Nov vydobili pro svt skutenosti,

dnešní svt materiální a ideový. Sochaství jde za nimi erstv raženou drahou.

Architektura naše rozkládá se dosud tam, kde bývalo malíství prvního plstoletí se svými výbžky
akademického realismu. Žije jedin z minulosti, sytí se tím, co hotového, uzaveného a ukoneného staré

slohy byly vytvoily a komponuje variace, astji však poádá permutace sloh historických. Toí se v kole.



Má staré umní v modloslužebné úct. Je mu více nežli ideálem.

Klaní se mu jak fetiši s takovou odevzdanou vroucností, že se ne-

rozpakuje tvrditi, že nelze nic nového více vytvoiti. Všechno prý bylo

eeno a nic lepšího a dokonalejšího nejsme sto poroditi. Ale to je pímo
theorie zoufalství, která je nezdravá, niivá a proti vší historické zku-

šenos i. Proti ní se všechno ve zdravém mozku a citu zpírá, proti ní

musí býti, když jinak již není, bojováno slovem i inem.
Tento boj je jinde již v plném proudu, ba nemá daleko k vítzství

na celé áe. U nás ale je sotva zahájen. Není však teba k tomu

zvláštmho ducha prorockého, pedpovídati, že i zde bude vybojováno a že

nadejde doba, kdy tžko budou chápat, že mohl kdys být kladen novým
proudm tak zaslepený odpor, kterak mohlo být vášniv obhajováno,

co nebylo pro nás, pro naše dny vytvoeno, že zamítána byla volnost

a chránna umlecká poroba. Pozná se jednou, že všechno galvani-

sování prohlašováním, že ta neb ona nuance slohová vyrostla ped dvmi
nebo temi sty lety v okruhu eských hranic, je marné proto, že ony

odstíny nezrodily se dnes a pro nás. Máme svoji eskou gotiku. Avšak

titéž, kteí obhajují udržení renesance nebo baroku, sotva mají odvahu

pivlékati ji z patnáctého století do devatenáctého. Byli

již velmi záhy poueni, že dnešek není zatemnlý
stedovk. Ku podivu ale, že se zavírají dslednému
poznání, že dnes není doba tsných nohavic a širokých

baret nebo pestrých frak a pudrovaných vlásenek.

Architektura erpá z jiných zídel nežli malíství a sochaství. Živá

píroda nepedkládá jí vzory pro její velké základní formy. Myšlénkový
chod její jde jinou cestou, a má jiné východišt. .Te to život lidský ve

všem jeho rozsahu. Jeho formy, požadavky, poteby dávají píkazy,

o jichž prakticko-umlecké splnní pi architektue jde.

A jako moderní malí poznal, že je jeho vcí, pohlížet na pírodu

vlastníma oima bez vypjených starých brejlí, že je jeho úkolem, svým
vlastním duchem a cítním dítte devatenáctého vku se noit v její taje

a pvaby, tak nová architektura ptá se dnešních lidí, jaké jsou jejich

poteby, zkoumá život, jak se v dnešních dnech utváel a jest odhodlána

pro n rozžbaviti fantasii a uvést ruce v innost.

Naše doba je plna architektonických pedsudk. A jak u pedsudk
bývá, nejsou ani o sob, ani vedle sebe vždycky logické. Zhusta od-

poruje jeden druhému.

Do dnes se rozumí u nás samo sebou, že nový kostel nesmí být

vystavn jinak nežli ve slohu stedovkém. Renesanní nebo barokní

Kostel nezdá se býti dosti kesanským, akoli msto nejkesanštjší,

ím, mimo staré basiliky, jiných chrám nemá.

Snmovnu, nebo radnici stavíme v renesanci nebo gotice, akoliv

šestnáctý vk neznal parlamentu (Anglii vyjímaje) ani museí, umleckých
nebo pírodovdných, a naši obecní starší a magistrátní úedníci oblékají

se, žijí a pracují jinak nežli za Karla IV.



JAN KOTRA.
CHRÁM AMORA A PSÝCHÉ.

ÍMSKÁ FANTASIE.
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Nádraží, divadla, pe-

nžní ústavy, uelišt,

tržnice, to vše se vy-

vinulo z poteby a pi

rozvinu nynjšího vku,
výstavy dokonce teprve

nedávno a pece jim

dáváme vzhled, jako by-

chom je chystali pro

lidi sedmnáctého neb

osmnáctého vku. Ni-

emu se nechceme pi-

uit z djin umní. Ti-

nácté století, jež se na-

plnilo jinými nábožen-

skými ideály a vyplnilo

jiným životem svtským
nežli jaké vládly ped
nim, nic se více neohlí-

želo na to, že jeho ped-

chdci zbudovali krásné

a nádherné románské

basiliky, a vytvoilo si

svoji vlastní mluvu ar-

chitektonickou, svj go-

tický sloh. A na po-

átku osmnáctého sto-

letí budují Dienzenhofer

a jeho vrstevníci ko-

stely a paláce svým zp-
sobem a stylem, který

vyjaduje oslující nád-

heru a slavnostní pom-
pu vítzného katolici-

smu a aristokratické nadvlády. Jenom my, kteí lítáme

rychlíky, máme elektrické svtlo, otevíráme veliké obchod-

ní krámy, taníme na velkých plesích, hrneme se do

koncert a divadel a máme touhu a potebu žiti v prak-

tickém pohodlí a hygienických bytech a místo sou-

kromých palác stavíme veejné instituty, hotely, in-
žovní a obanské domy, nemáme míti odvahy vlastní

fantasií a tvoivostí dáti jim novou, našemu životu,

našim pokrokm, našemu citu, vkusu a naši zálib

odpovídající formu zevn i vn?

PÍBOJ NA RIVIERE J. KOTERA.

ckým. Není v tom logiky

v tom pravdy a upímnosti. Je to klam.

pilastry, ímsy a štíty,

atiky a výklenky, ba-

lustry a konsoly. Vel-

možskou pompesnost

pinesli jsme bez ve-

liké úvahy na inžáky
a záložny. Nic nedbáme,

že dnešní úedník nebo

finanník i obchodník

a prmyslník není no-

bilem benátským, ari-

stokratickým patriciem

florenckým, nebo šlech-

ticem ímským. V dob,
která jednak po vyrov-

nání velkých spoleen-

ských protiv práhne

a vedle toho mohut-

nost individuality vyso-

ko staví, vypomáháme
si umleckým výrazem

rodové superiority a od-

mítáme každý osobitý

projev. Množství no-

vých stavebních a tva-

rebných hmot, materiál

máme po ruce, ale všech

užíváme jenom k tomu,

abychom v nich pro-

vedli nosie, bemena,
profily a okrasy, jež

by se co možná kla-

miv podobaly kame-

ným, tesaným, kameni-

a samostatnosti. Není

Naše domy mstské, musea, banky, nádraží živí se

z renesanních palác. Vchody, okna, stropy, scho-

dišt mají odtud svoje obložení, orámování, sloupy

Bylo by proheškem, kdybychom na všechno ri-

nascimento historických sloh, které jsme prodlali

a v nmž dosud z valného dílu vzíme, považovali

za vši sumu architektonického tvoení. Kdyby byli

architekti našeho vku žili pouze z výpjek v hi-

storii stavitelství, pak ovšem by cela jejich práce z-
stala planou episodou, beze všeho významu pro nás

a další pokolení. Na štstí dostavil se vždy život

s píkazy mnohem kategoritjšími, nežli podle kterých

Klenze stavl florencké paláce pro bavorského Lud-

víka. Architektura jest umní z pdy positivní poteby
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vyrostlé a tak její pstitelé museli tvoit a kombinovat

vnitní prostory co do míry, tvaru, polohy a spojení,

jakých je teba k umístní umleckých sbírek, pro

frekvenci nádražní, soudnice a banky, pro byt m-
šana a veejnou výstavu. Co na tomto poli vykonali

ideálního a zdailého, bylo bezdnou pípravou pro

dnešní snahy. Nenalezli pro vše poslední a definitivní

formu, ale hledali ji. Zdrželi se v postupu jenom tím,

že astji, nežli je pokroku zdrávo, hledali pro n
útvary v minulosti, jež by se daly adaptovati. Te zní

heslo vytvoiti prostor, jeho úpravu s ostatními pímo
z podmínek dneškem diktovaných. A jako uvnit má
vše tvarem a sestrojením a karakterem cele, bez oklik a

zacházeli vyhovovali a odpovídati úelu a poteb, tak

i na venek má býti vše karaktern vyjádeno. Dm
inžovní nemže mít podobu paláce a dm pro zákono-

dárný sbor musí se lišiti od paláce velmože. Vnitek
a zevnjšek budovy tvoí celek nedílný, jednotný a jedno-

litý, a jestliže vnitek, rozloha a všechna disposice vy-

rstá z podmínek dneška, nemže zevní tvá míti masku
minulosti. Tedy nový sloh? Celý, od základu? Ano,

k tomu smuji všechny snahy pokrokových umlc.
Je ale možný? Nepodnikají práci Danaidek? — Není

krásnjší a uzavenjší architektury nad eckou, a pec
z ní ješt vyrostla ímská. A lidský dmysl a fan-

tasie dovedly i potom ješt vytvoiti sloh diametráln

rozdílný a darovali svtu gotiku. Ovšem žádný z nich

nevyrostl pes noc ani za dv desetiletí a sotva se

takový zázrak mže udát dnes. Že by však doba tak

osobité tvánosti, vládnoucí tolika novými poznatky

a vdomostmi, která se dovedla na poli malíství pro-

pracovati ku vlastnímu názoru a vyhledali si svoje

cesty, nemohla aspo základy kopati pro novou archi-

tekturu, nemáme práva mysliti, leda bychom resigno-

vali na všechen pokrok umlecký.
Nikdo z nás nevidí do budoucna a není s to na-

ped vyznaiti a vypsati tento rodící se útvar v ase
jeho kvtu a zralého ovoce, avšak víme již, jaké jsou

jeho hlavní prvky.

Dnešní architektonická budova vyrstá venkoncem
z dnešní poteby. Každou svou ástí, rovn jako svým
celkem chce slouží ti a vyhovovati dnešním pomrm
životním. Moderní konstrukce všeho materiálu, který

se architektu nabízí, využije poctiv, pravdiv, ne-

zakryt. Z vnitního ustrojení utváí se zevnjšek, jehož

hlavní tvary, rozvrh, dekorace, všechen ráz zase jen

z onoho životního jádra vyrstá, duchu, tužbám, vkusu
našich dn odpovídá. Možná, že konstrukce nabude
vrchu nad dekoraci a nejspíše, že je možno již dnes

oznaiti tuto novou, architekturu jako realistickou,

která pro podporu, bemeno, jich rozdíly, pechody,
rozmry, hledá pesný umlecký tvar a ve výzdob, spo-

ivé, precisní a náladové vychází od reálního svta.

Uvažujme na chvíli jen o jediné vci.

Domácí náš stavební materiál je zídka kámen
pevný a jemný. Z nejvtší ásti je to cihla, která po-

tebuje omítky. Kterak ale té a štuku, jejich piro-

zených vlastností, je umlecky využito? Nikterak. Malta

nesmí prozraditi, že je maltou, štuk štukem. Vtsná-
vají je do tvar, ploch, linií, jež kdysi byly vyna-
lezeny pro mramor. Dvée našich dom jsou jen ve

dev provedené kamenné komposice.

eské práce lidové staví se již zcela jinak

ku devu. Trám, prkno a lišta na ploše i na
hranách jsou obrábny pilou a hoblíkem a ne ka-

menickým dlátem. Kdyby se naše omítka rozložila ve
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velkých, hladkých a de-

skových plochách a štu-

ková plastika nabyla

ztracené volnosti a sv-
žesti, uinili bychom sku-

tený krok ku pedu.

Jako nás mže lidové

umní nauiti zacházet

se devem podle jeho

pirozenosti, tak eský
barok mže býti výbor-

ným uitelem pro oba

druhé materiály. V obou

tch školách mže umlec
dobe poznati, kterak je

slušno s nimi zacházeti

a mže pijíti k poznání,

že tento, zas eknu rea-

listický zpsob spraco-

vání vede k dobrým a

pvodním formám.

Žil by však v osud-

ném zpátenickém klamu,

kdo by se domníval, že

pesnou kopií tvar a

ozdob lidového umní
nebo barokního slohu vy-

konal co závažn umle-
ckého. V nápodobení ne-

leží tvoení. Je teba po-

znati a osvojiti si starý

dobrý princip, abychom
jej použili k vyjádení

svých vlastních, osob-

ních a asových výtvar-

ných myšlének.

sloupy z ecka, mnohé
na nich pozmnili a spo

jili je s klenbou. Gotický

portál v disposici svéha

stupovaného ostní,tym-

panonu a archivolt, neliší

se od románského a pece

je svj, ponvadž do starší

nádoby nalili víno nové

barvy, chut a vn.

VNITEK CHRÁMU V ORVIETU

Moderní architekt není

tak naprostým negatorem

starých sloh, jak se do

svta vykikuje. Neopo-

vrhuje jimi ani theore-

ticky ani prakticky. Ne-

vypovídá jim lásku, aniž se jich pomoci zíká pi vlastní

práci. Bylo by to šílenstvím a odporovalo by to obsahu

a duchu doby a všemu umleckému tvoení. Bjdo by

to šílenstvím, anebo dtinstvím ze vzdoru, uzavíti se

vi veškerým pokladm technickým a umleckým
minulých dob a chtíti jen a jen vynalézati íe nové,

nikdy nebývalé a nevídané formy. Z jich veliké zá-

soby budou vždy vybírati, co je dalšího, trvalého

života v našem vzduchu a svtle schopno, ne však

s pohodlím kopist, nýbrž v úprav, provedené se ze-
telem ku dnešnímu ž votu a krasocitu. ímané vzali

Nyní je však již na

ase, abych splnil úlohu,

již jsem na sebe vzal

:

pedvésti a uvésti zde

nového architekta, no-

vého lena naší obce um-
lecké. Rád jsem pijal

tuto úlohu, akoliv si

netajím, že umlec se

vždy uvádí sám nejlépe

svojí prací, že tato za
nejdraznji mluví. Díve
však, než-li jsem mohl

s tím zaít, zdálo se mi

na míst a nutné vylo-

žiti základ a pdu, na

nichž Kotra pracuje,

vyheiti z hrubá okruh

nového architektonického

ruchu, vyznaiti všeobec-

né ovzduší, do kteréhož

vstoupil. Není již ani u

nás docela osamocen.

Vidl jsem po deset let

pracovati zde Fr. Oh-

manna a sledoval zprvu

nenáhlý, pozdji zrych-

lený perod této geniální

síly od historického, o-

sobn pibarveného stylu

k modernímu výrazu.

Nyní odešel — snad jen

na as — ale zanechal

tu nkolik žák mladých umlc, kteí nasazují pi
své práci v poslední fasi svého uitele. První prlom
uinil v Praze Ohmann a vyzbrojil první prkopníky,
kteí do nho vstoupili. Není tedy a nebude J. Kotra
ve své snaze tak doista sám na naší horké pd.

Bývá dosti nebezpeným a ošidným pi stanovení

prognosy mladého, v život vstupujícího umlce, zadí-

váme-li se píliš do jeho prací školních. Dímající
nebo propukávající individualita žáka nemá vždy s do-

statek síly a odvahy uchránit se vlivu uitele a ne-li

práce, aspo myšlénky obou splývají z pravidla v ne-

J. KOTRA.
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rozlucný celek. Pozdji ovšem, když umlec zmohutní,

sesamostatní, svoje nitro objeví a ukáže, je zajímavo

vyhledati jeho první pokusy a je snadno na nich uka-

zovati první záblesky osobitého tvoení.

Mn se však dnes nejedná o to, zkonstruovati

budoucí fysiognomii J. Kotry jako umlecké osob-

nosti, tu si on sám asem vytvoí. Chci-li ale ukázati,

že máme právo v nm již nyní spatovati sílu nadjí

plnou, pak mohu, smím uvésti to, co v posledních

dvou létech vykonal. Jsou mezi tím školní projekty,

cestovní studie i samostatn vytvoené práce.

Školní program ! Kdy se udá architektu kompo-
novati bohatý mstský kostel, aniž by byl vázán ji-

nými pedpisy nežli ist liturgickými? Kdy pijde

nejvyšší hofmistr k nmu se žádostí, aby pro J. M.

královskou v ústraní zámeckého parku smle, voln,

bez ohled na finanní náklad koncipoval nádhernou

láze ? Zdali pak vbec kdy objeví se úloha stvoiti

celé nové msto, kde by umlecká nákladnost a oká-

zalost mohla se koncentrovati v monumentáln luxus-

ních a významu plných budovách a komplexech

a udávala základní ton pro všechno ostatní?

Ale mládí se rozohuje takovými ideálnými úkoly.

Fantasie letí, opojená radostí prvního vzmachu. Složité,

komplikované úlohy vyhledává uitel a penechává
je za rejdišt, jež ohraniuje praktickými a rozumo-

vými píkazy. Roku 1896 vynesl J. Kotrovi projekt far-

ního kostela cenu speciáln školy a Knížecí láze zlatou

medaili Fúgerovu. Píštího léta dobyl si státní ceny

cestovní projektem ideálného msta nad ústím pod-

moského kanálu mezi Anglií a Francií. Mezi tím kon-

kuroval o radnici kladenskou a živnostenskou banku
v Praze projektoval a staví nkteré domy soukromé.

Tyto poslední jsou vtlená jednoduchost. Veliké, jed-

notné, rovné, hladké plochy, sporý, oste a ist upra-

vený dekor. Proti tomu vesele tryskají kaskády Lázn se

svým lehkým, bezstarostným jasem, a vážn huí ši-

roké vodopády linií a forem palác, galerií a Pantheonu

v ideálném mst. A pece je mezi nimi spojení, most
bží od jednch ke druhým, páska spedená ze šastné,

kypící fantasie a jemného, citového vkusu. S tmi
vstupuje Ivotra do své samostatnosti.

J. Kotra prošel se státním cestovním stipendiem

letos Itálii od severu k jihu. Pedložil pak ve Vídni,

potom ve výstav »Manesa«, deset i patnáct list, jež by

snadno mohly být považovány za studie krajináe, milu-

jícího malebné pohledy na architektury, nežli za kresby

architekta, který pece v klasické zemi svého umní má
choditi vyzbrojen pravítkem, kružítkem a mítkem.
Není mezi nimi žádné rekonstrukce, žádných mi-

nuciesn vymených profil, žádných pdorys neb

ortogonálních obraz prelí, loggií nebo portál.

Mladý umlec nartává si zvonicový štít kteréhos

kostela v Palermu pro jeho živou fantastiku, nebo
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lehkou gotiku voln trící campa-

nily
;

ve starém Agrigentu dorské

nároží; v Paestumu mohutné ruiny

starých chrám antických
;
Cestiova

pyramida na protestantském hbitov
v ím v sousedství mohutných cy-

piš nebo široká pinie nad zahradní

zdí na Monte Mariu vábí jej svojí

krajinovou náladou, jako zase vnitek

dómu v Orvietu náladou architekto-

nickou. Nejde mu o detail, o pesný
výmr, o zásobení map starými for-

mami a detaily k pozdjšímu použití.

O tch jej pouily a pouují nepe-
hledné ady publikací. Jenom co tyto

neobsahují a nepodávají, hledal na

jihu: volnost a svžest architektonické

koncepce, její srst se zemí, krajinou,

barvou, vzduchem a svtlem. Duchem
velkého architektonického umní se

chtl nasytit, jej v sebe vsát, jím se

posilnit na vlastní cestu. Jím naplnn,

koncipuje pvabnou fantasii Chrámu
Amora a Psychy, nebo roztomilou

prolamovanou exedru zahradní a mo-
nolitový závr Theodorichovy hrobky

v Ravenn klade do stedu písn
vážné koncepce. Od urité nálady

vychází. Nejde mu o klamivou re-

konstrukci staré architektury, nena-

máhá se uhodnouti, jak by íman
doby císaské nebo ímský Ostrogot

úlohy ty ešil. Vypráví jen svoje

architektonické sny a hry pro dané

nebo vyhledané místo a okolí.

Hrobka Mladot ze Solopisk, blížící se svému do-

konení, je pak realisovaným ovocem Ivotrovy italské

cesty. Má velikou jednoduchost linií, vážnou velikost

forem a naléhavou sílu hrobové nálady.

Kresby Ivotrovy, Liderhausovy, Krásného, jich pro-

jekty a plány, jež se tu objevily pi konkurencích a na

výstavách, liší se znateln od jiných. Ne pouze slo-

hovou a tvarovou eí, také svojí úpravou. Na projektu

knížecí lázn na píklad je pipojena páska — ho-

tový obraz : Jakás rusalka sedí nad leknínovou tní,

zakrytá šerým stínem širokolistých kovin a strom. Na
projektu msta nad ústím podmoského tunelu mezi

Dowerem a Calaisem sedí dole uprosted krásný obrázek

rovného moe, velké lod a v dáli na obzoru ku behu
dobíhajícího msta. Dva medailony po stranách: v právo

poprsí Anglie, v levo Francie proti

sob obracené a ruce si podávající.

Jinde delikátní emblémy, šifry,

hra linií a forem.

Iv tomu je vedl jejich uitel, který

je pouuje takto:

»Úlohou stavebního umlce musí

býti, myšlénky svoje vyj áditi co nej-

jasneji, nejistji, nejosteji, cíle svého

uvdomle a s plným pesvdením,
a penésti je na papír. Architekto-

nická kresba má dokumentovati vkus

umlcv a nemá se nikdy zapo-

mínat!, že pedstavuje vc budoucí,

ne stávající. Snaha, podati co možná
klamivý obraz budoucnosti, je chybná

již proto, že nutn obsahuje lež. Vy-
hledat! v pírod pvabné náhodnosti

a nálady, zachytiti je v dobrém akva-

relu a penésti je na objekt dosud

neexistující, je zúmyslný klam a proto

vcí zavržitelnou.

Leží mnohem blíže, je správnjší

a proto pirozenjší pedložití pozo-

rovateli kresbu díla, eknme, sece-

sionisticky, symboly vyzdobenou, jež

jsou s to zájem budit a myšlénky

rozproudit. Pi tom má umlec vždy

píležitost (zstávaje pi pravd) pro-

kázati fantasii, vkus a svoje chtní

a pozorovatele povzbuditi a upoutati«.

Že tak Ivotra iní, ukazuje na

školu, z níž vyšel, spsob však kterak

to iní, osvduje jeho umlecký vkus

a hybnou delikátní fantasii.

První vlny nové architektury pevalují se pes eské
hranice do vnitra zem. Nejsou však domácího pvodu.
Mnozí myslí, že mají svj poátek ve Vídni a proto,

že je teba se jim postaviti obrann a odmítav vstíc.

Není pochyby, že z Vídn k nám je cesta otevenjší,

pístupnjší a bližší nežli z Paíže nebo Londýna.

Ohmann byl schopen v samé Praze rozdmychati nový
ohe. Te, v dob pechodní, pinášejí Prométheovu

jiskru jiní z vídeské školy. Není to cesta nová. Ne-

jeden, který se proti ní obrací, putoval kdysi k Th. Han-

senovi.

Van der Núll a Siccardsburg vychovali nám vbec
první generaci architekt -umlc devatenáctého vku
a F. Schmidt uil naše gotiky. Jenom síly slabé, ne-

samostatné, neumlecké zstaly ve vleku vídeské
banality, a o takové nikdy nejde tam, kde pátráme

po umní.

Talenty pvodní mohutnosti nezakrní v prostém

opakování naueného.

J. KOTRA.
STUDIE FASADY.
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Než program nového

slohu není specificky ví-

deský. Žije v atelierech

celého moderního svta. Je

kosmopolitický. My však

chceme uhájit, vyjádit a

uplatnit svoji rodovou, ná-

rodní individualitu, my tou-

žíme po eském národním

slohu. Všechny síly máme
napnout, abjr tento ideál

nezstal chimérou a pe-
rodil se ve skutenost.

Jenom, že zpozdilci a zpá-

teníky nesmíme se objeviti

a nezúastniti se velkého

ruchu a kolotání svto-

vého. Nesmíme lukem bo-

jovat proti opakovakám,
chceme-li uchrániti život

a dobýti vítzství. Zbra a

taktika musí býti aspo
stejn dokonalá jako ne-

pítelova; jejich užití,obraty

a vdí ideje mají však býti

naše.

Bude mi to vykládáno

za blasfemii, vím, a pece
to eknu : Prostou imitací,

kopií neochráníme eské li-

dové umní, jež v lidové

produkci nelze více udržet

na živu, aniž prodloužíme

život renesanci nebo ba-

roku, které ped staletími

umely. Právo živoucích je

silnjší a platí. Zddil-li

kdo po ddovi emeslo
a runí stav tkalcovský,

utone, uzavel-li se všeho

poznání pokroku vkol a

nedovede- li starý nástroj

nahraditi novým, mecha-

nickým a zdokonaleným.

Gotika byla kdysi slo-

hem celého kesanského
svta. Všudy stejn žily

její principy a ídily um-
lecké tvoení a pece si

každý mocný, individueln

silný národ vytvoil pi
tom svoji gotiku, odpoví-

dající pomrm zem, do-

mácímu materiálu, duševní

nuanci lidu. I pi novém
slohu se tak dje. Dnes
ješt ne všady hlasit a

nápadn, ale sami mžeme
se dožiti dn, kdy eskou
modernu rozezná každý od

nmecké aspo tak, jako

nyní nmeckou od an-

glické. Duch národního

samobytí jest proto ono

arkanum, které teba kaž-

dou cizou formu pemní
na eskou. Jej zachovat,

prohloubit, jeho projevy

pibrousit, znamená pi-

barviti každou Modernu na

esko.

PANTHEON Z PROJEKTU
IDEÁLNÍHO MSTA PI
ÚSTÍ TUNELU PODMO-
SKÉHO POBLÍŽE CALAIS.
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Z PALERMA.

G
alerie trejakovská. pí-
spvek K POZNÁNÍ UMLEC-
KÝCH SNAH NA RUSI. PÍŠE

FR. TÁBORSKÝ. = ást další. =

Nejvtší pekvapení však v této vestibulce ruského

umní, jak první sín této galerie možno nazvati,

vzbuzují podobizny. Už v pedešlém století byli na

Rusi misti portretisté. Pronikali oni asto dosti hlu-

boce ke koeni povahy, zachycovali temperament,

charakterisovali ízn a trefn. Co v literatue ruské

pozorujete a co do pamti tenáovy pímo se zarývá,

neobyejn bystré totiž pozorování lidské hlavy, vni-

kání do jejích tajemných cest a uliek, a vystihování

vnitního života na tch tajemných cestách a v laby-

rintských asto ulikách — tím honosí se i výtvarné

umní ruské. Rus miluje lidskou hlavu, kvt zajisté

nejvábnjší, a jest jakéhokoliv druhu — živou láskou.

U veliké ad podobizen z pedešlého století, sem

s velikou péí a pietou od Trejakova snesených,

umní toto není ovšem všude na vysokém stupni a na

stejn vysokém stupni, ale už i tu nkolik porfretist

mocn vystupuje a prodírá se ze zástupu vrstevník.

Jsou to D. G. Levickij (1735— 1822), žák ruského

portretisty Antropova, znamenitý talent, jenž dovedl

s plným zdarem závodit s cizozemskými portretisty,

jichž dosti mnoho žilo v Petrohrad z pízn carského

dvora a následkem toho i z pízn šlechty a bohá

;

ba Kateina II. dávala mu asto pednost ped cizinci,

a po ní ovšem pak i ostatní »vyšší« spolenost. Od
nho je zde krom tí jiných také portrét básníka

Državina. Ueníkem jeho byl Borovikovskij
(1758— 1825), jenž osvojil si, jakož i jeho mistr, všecky

pednosti vlašského portretisty Lampiho, velmi oblíbe-

ného na dvorech korunovaných osob koncem pede-
šlého století

;
od nho je tu deset podobizen, z nich

nej pknjší je veliká podobizna Kateiny II. s psíkem.

Zajímavý jest též Varnek, ale nejvýše ze všech

a nejhloubji ze všech zasáhnul Orest Adamovi
Kiprenskij (1783— 1836). Všecky jeho práce, na p.
podobizny senátora Chvostová a jeho ženy, jsou široce,

smle a nevýslovn výrazn malovány. Barva jeho je

plna života. Stalo se, že sami znalci umní a malíi

nechtli ani viti, že by podobizny Kiprenského byly

— jeho vlastní práce. Když v Neapoli vystavil podo-

biznu svého otce a díví podobiznu, malovanou v ím,
pedseda akademie Niccolini dovolil si íci mu mínní
své a celé akademie, jakoby t\ to obrazy nebyly vý-

tvory nynjší doby; zdá se prý, že Kiprenskij vydává

jen tyto obrazy za své, a zatím prý je maloval kdosi

jiný, mistr starší; podobizna otcova — to prý chef-

oeuvrc Rubensv nebo podle jiných Van Dykv;
a že v Neapoli nedovolí cizinci, aby tak smlým zp-
sobem klamal veejnost . . . Kiprenskému nezbylo než

dopsati do Petrohradu, aby akademie petrohradská

dosvdila pravost obrazu toho. Když pak nevícím
Neapolským ukázal práce své v Neapoli malované,

pesvdili se konen, že » ruští umlci nejsou pod-

vodníky« . . . Brzy na to akademie florentská vyzvala

Kiprenského, aby namaloval svou vlastní podobiznu

do Uífizzií, do galerie svtových malí. Podobizna

otcova je nyní v petrohradské Eremitáži.

Také Tropinin zasluhuje zmínky. I on ml ve-

selou píhodu. Namaloval chochla, maloruského sedláka,

jenž byl velmi podoben tak zvanému Sobieskému od

Rembrandta v Eremitáži, a skizza Tropininova byla

koupena za pravého Rembrandta. Z jeho 19 podobizen

poutá Karamzin, Puškin a zvlášt malí Brjullov,
který v této galerii zastoupen jest rovnž adou po-

dobizen
;
z nich podobizna spisovatele Kukolnika a hra-

bnky Samojlové, effektní, ale pi tom silná ve vý-

raznosti, dokazují výmluvn, že Brjullov byl umlec,
tebas dnes sláva jeho, na jiném poli získaná, smutn
vybledla.

To ve struném pehledu význanjší zjevy ruské

malby až do polovice našeho století, jak zastoupena

jest v Tretjakovské galerii. Naprosto úplný pehled to

není. Chybí v nm Brjullovv povstný obraz »Po-

sledr.í den Pompejí« — visí v petrohradské Akademii
;

chybí v nm dva originální umlci, Ivanov a Fedotov

o nich promluvím ve zvláštní kapitolce. Ale-

xandrem Ivanovem jako po mohutném schodišti vstou-
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píme z pedsín umní rus-

kého do prostranné volnjší,

vzdušnjší sín umní rus-

kého, opravdovjšího a sa-

mostatnjšího.

Ale málem by si lovk
nevšimnul vitríny tém za-

strené s pracemi sochae a

ryjce h r. Fedora Petro-
vie Tolstého (1783—
1873): s medailony na pa-

mátku vlastenecké vojny

1812 a 1813, s voskovými

basreliefy z »Odysseie«,

s množstvím kreseb a pe-
devším 64 illustracemi ku

Bogdanoviov básni »Du-

šeka«. »Dušeka«, veršo-

vaný peklad prosou psa-

ného románku Lafontainova

»Les amours de Psýché et

de Cupidon«, tvoí trochu

píjemnjší pechod od dlou-

hatánských paklasických na-

fouklých, hluchým pathosem

jako moskou travou vy-

cpaných a vyparukovaných

básní k poesii lehí, živjší,

trochu k životu bližší, že

dává v sob odrážeti se i ve-

selému, tveraivému smí-

chu, a proto také se líbila,

i Puškinu, tebas v ní jest

více wielandovské lehkosti

než isté poesie, a více fri-

volního polehtávání než sr-

deného pvabu. Tolstého

illustrace k této pohádce

jsou rozhodn lepší než

báse sama. Také ony proti

paklassickým obrazm ná-

boženským a mythologickým

jeví cos znan svžejšího,

svižnjšího, pvabnjšího.
Muther klade je pro jich grácii a eleganci, svží
a nžný cit hned po skvlých kresbách Prudhonových.

V.

Na rozhraní mezi dobou pípravnou, o které jsme

práv mluvili, kdy za ueníkem tebas sebe nada-

njším vždycky pece vidti zárove jeho hofmistra

nebo vbec mistra, a mezi dobou sebevdomé, samo-

statné práce, kdy umlec chce vyjáditi sebe, duši

svou, a neohlíží se, jak ten onen to iní, a co se

komu v tu chvíli nejvíce líbí a co nejvtší chválou

se zasypává, na rozhraní tom dva umlci stojí —

mezníky svrchovan zají-

mavé, pouné a výstražné

:

Karel Pavlovi Brjul-
1 o v (1799—1852) a Ale-
xandr Andrejevi I v a-

nov (1806— 1858). Dva
umlci antipodové, hotové

vtlení dvou stále se opa-

kujících smr umleckých,
dvou druh povah umle-
ckých. Onen — znamenitý

malíský talent, ale bez duše

a beze vší osobitosti. Sel

za vnjším effektem a ba-

revným svým ohostrojem

chtl oslnit zástupy chtivé

effektu a sensace. Poítal-li

pro okamžik, jako každý

jiný ohostrjce inívá, po-

ítal dobe. Dostavilo se

rázem nejenom uznání nad

všecko pomyšlení veliké, ale

dostavila se nevídaná sláva,

v cizin i doma, a s ní i do-

bré bydlo. Ale jako každý

ohostroj, i nejstkvlejší,

záhy zmizí v zapomenutí,

dojem strašn rychle, vy-

chladne, rozilení vyvtrá,

a zbude svtská' sláva —
hadráka, tak i zde to vše

se osvdilo . . . Zcela ji-

naký byl Ivanov — samá
duše,, sarný cit

;
v technice

neumlejší a tžkopádnjší,

ale za to ve výrazu nesrov-

nale úinnjší, ponvadž jest

( pravdový, upímný, prostý,

ve svém pesvdení silný

a neústupný. Nepoítal pro

okamžik, pro dnešek ani

zítek, poítal s tím, aby

dal mocný výraz mohu-

tnému citu svému a vzne-

šené myšlence své; poítal s uspokojením duše své,

s rozradostnním jejím, s ulehením jejím, s vysvo-

bozením jejím. Chtl vysloviti nhu i sílu, velebnost

i skroušenost, víru, nadji a lásku tch postav, které

kráely duší jeho, a chtl vytvoiti dílo odlišující

se od starších, nco svého, osobitého, nového. Mnoho
vykonal, ale k cíli nedospl. Ale i tím, co vykonal,

a svým chtním, snažením a hledáním, jež musíme
pipoísti ku práci jeho, je nám milý, drahocenný,

rozncuje a povznáší nás vážností a velikostí svého

ducha i svého díla, kdežto Brjullov propouští nás od

sebe chladny. Brjullovem doba pípravná koní, Iva-

novem doba nová zaíná.

Z PALERMA. J. KOTRA.
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Z VYSTAVY SPOLKU MÁNES.

VLTAVSKÝ MOTIV. J. HOLUB.

Povstné a kdysi tak slavené dílo Brjullovovo

pedstavuje »Poslední den Pompejí«
;
velkolep my-

šlený a cítný obraz Ivanova zobrazuje, jak »Kristus

zjevuje se 1 i d u « (také »Mesiáš zjevuje se lidu*). Ani

ten ani onen o braz není v Trejakovské galerii. Onen,

jak už eeno’ jest v petrohradské Akademii, Treja-

kovská galerie má jen sépiovou skizzu k nmu
;
»Me-

siáše« (s množstvím studií k nmu) chová Rumjan-

cevské museum v Moskv, Trejakovská galerie má
jen tyi nárty k celému dílu a 64 studií k nmu,
samých tém hlav — Kristovy, Jana Ktitele, Jana

Bohoslova, Ondeje, starc, otrok a j. Historie tchto

dvou obraz je zcela zvláštní. Zmíníme se o ní, tebas

obrazy samy nejsou v Trejakovské galerii. Ale z bo-

hatého množství nárt a studií možno i zde Iva-

nova poznati a oceniti, a bude tudíž dovoleno i v rámci

tchto struných vzpomínek zmíniti se o Ivanov díle

hlavním a pro ostrý kontrast i o hlavním díle Brjullo-

vov. Pro nastínní rozvoje ruského umní je to ne-

vyhnutelné.

Na samm zaátku ticátých let podivné zprávy

docházely z Itálie na Rus, že ruský malí Brjullov

dokonuje v ím obraz, který bude celému svtu
zrovna zázrakem. Když pak umlec obraz dokonil,

a když ím uvidl jej v díln umlcov, a když obraz

vystaven byl i v Milán, Vlachové uvedeni byli jím

v nadšení, které nedá se vypsati — vypravuje Novickij

v eeném už spisku. »Možno smle íci, že od dob
Renaissance ani jeden umlec nestal se v Itálii ped-
mtem takové všeobecné pocty, jaké dostalo se tvrci

»Pompejí«. Jméno jeho rázem stalo se populární

s konce poloostrova na konec druhý
;

každý, kdo
potkal ho na ulici, snímal ped ním klobouk

;
v di-

vadle, jakmile se zjevil, všichni povstávali se svých
míst, aby uvítali » velikého maestra « ;

u dveí domu
kde bydlel, nebo hostince, kde obdval, sbíraly se

zástupy lidu, aby ho spatily. Jemu na poest pro-

vozovány serenády, poádány slavnosti. A netoliko

široké zástupy uctívaly takým zpsobem tvrce »Pom-
pejí«, ale i lidé vybrané spolenosti, uenci, literáti

a umlci, chovali se k nmu s touž nadšeností. Vlašské

revue a noviny slavily Brjullova jako genia rovného

nejvtším malím všech dob. O jeho obraze psali

dlouhé traktáty Walter Scott nazval jej celou epo-

pejí, a Cammuccini, styd se, že ml díve pochybnosti

o schopnostech Brjullovových (vyjádil se díve, že

questo pittore russo dovede jen maliké vciky),
objímal ho a nazýval kolosem*. Nu, hotová pohádka.

Za to v Paíži obraz neml úspchu, a v Nmcích
»Kunstblatt« dokonce o nm napsal, že je » mnohem
nudnjší a nešastnjší než dlouhé vypravování Sa-

mého Plinia«.
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Konen r. 1834 obraz pivezli do Petrohradu.

Majitel jeho, bohá Dmidov, jemuž ped lety mladý
Brjullov se svil, že rád by namaloval nco velikého,

ale že nemá hmotných prostedk k tomu, a jenž

velikomysln mladému, tehdy ješt neznámému umlci
uštdil podporu 10.000 rubl, — Dmidov vnoval
obraz samému caru, a car dal jej vystavit v sále

svého Zimního paláce a potom v Akademii, Brjullova

pak vyzval, aby se stal professorem na Akademii.

»Dvée Akademie, až do té doby tém vždycky za-

vené, otevely se obecenstvu, které picházelo pokochat

se »Pompejemi« a mimochodem prohlíželo si i ostatní

pedmty akademického musea a takto ztrácelo po-

zvolna dívjší svou bezúastnost k umní. Co se týká

umlc, ti vidouce »Pompeje« poprvé vyrozumli, že

jest v umní jiná ješt cesta, široká a svobodná,

vedle té, po které se ubírala až dosud ruská škola,

že jest technika smlejší a dokonalejší než ta, které

uili Jegorov a Sebujev*. Usedlá a strnulá pak Aka-

demie sama nemohla pec zstati za horkokrevnými

Vlachy. estné lenství dala umlci a slavnostní banket

vystrojila jemu, tvrci »nové epochy ruského umní*,
a zídila mu nádherný atelier ... A za Walterem
Scottem nemohli pec zstati spisovatelé ruští. Gogol

napsal o »Pompejích« lánek, petékající superlativní

chválou
;
Puškin velebil ho rovnž, a Žukovskij nazval

jeho náboženské obrazy »visiony od Boha vnuknu-

tými* ... A po Petrohradu rozjásala se Moskva —
slavnost — banket — a proslulý tehdy moskevský

pvec Lavrov zpíval pi tom kuplety, které konily

sladkým bonbónkem

:

A poslední den Pompej 1 byl

ruskému šttci prvým dnem.

A dnes? Neúprosná historie zmnila popvek slav-

nostní nelítostn : sízla jej takto : »A poslední den

Pompejí byl Brjullovu prvým a též posledním « . . .

Už ti léta po smrti umlcov ruský kritik Stasov ne-

vidí v jeho historických obrazech ani života ani histo-

rické vrnosti, v náboženských pak -— nijakého citu.

Ješt vtší kritik a zárove umlec, Kramskoj, napsal

r. 1880: » . . . sluší piznati za hotovou skutenost, že

v nynjší chvíli nezstalo nijakých sled vlivu na

naše umní netoliko po Brunim, který nám byl duchem
cizí, ale ani po Brjullovu«. Muther ve svých »Djinách
malíství v 19. století « jest zrovna tak krutý jako

Stasov; »historickým blyskotným haraburdím « nazývá

dílo Brjullovovo. Ale podobiznám jeho neupírá ceny,

- ty pechovají jeho jméno s dobrým zvukem dobám
dalším — ani jeho významu kulturnhistorického v roz-

voji ruského umní, velmi názorn podotýkaje, že

»Pompeje« jeho »do jednotonnosti klassicismu zate-

petaly jako vískavá fanfára, vzbudily smysl pro barvu

a pevedly dímající dosud pozornost ruského obe-

censtva na malíství domácí.

«

Jak zcela jinak zní historie snah a zápas a úspch
Alexandra Ivanova ! Jak zcela jiná to povaha, jiný

ideál, jiný smr ! Zachovala se po Ivanovu obšírná

korespondence, vydal ji svým nákladem malí Michal

Petrovi Botkin,*) a z ní lze poznati zevrubn povahu
jeho s mohutnými koeny mravními i s hustým kvtem
citovým a myšlenkovým. »Je to tragedie z nejsilnjších,

jaké kdy se mi událo proítat« . . . »Jsou tam vci
vznešené!* píše Kramskoj Trejakovu, když byl knihu

tu peetl. V ní doítáme se hned z prvních list,

že v tetím roce pobytu svého v ím, r. 1833, lva-

nov na radu Overbeckovu pojal úmysl, vybrati si za

pedmt svého velikého obrazu ne již episodu, nýbrž

výjev, který by zobrazoval celý dj — celý epos

!

S touto myšlenkou »prozkoumával jsem djiny každého

národa mírného pásma, který proslavil se skutky

svými, a poznal jsem, že nad Židy nebylo národa

jediného, nebo jim ureno bylo, aby z nich vyšel

Mesiáš, jehož zjevením nastal den lovenstva, mravní

dokonalosti anebo, což jest totéž, poznati vného
Boha ! Takým zpsobem jda za voláním prorok,

zastavil jsem se na Evangeliu — na Evangeliu Janov !

Tu, na prvých stránkách, uvidl jsem podstatu všeho

Evangelia — uvidl, že Janu Ktiteli porueno bylo

od Boha, aby pipravoval lid na pijetí uení Me-

siášova a konen aby osobn pedstavil ho lidu !«

»Tento poslední moment volím pedmtem svého

obrazu, t. j. když Jan, spativ Krista ubírajícího se

k nmu, volá k lidu: » Ejhle, beránek Boží, který

snímá híchy svta !« (List XVI.)

Ivanov dlouho pemýšlel o této myšlence; byl jí

uchvácen, ale zárove cítil báze z její velikosti, ne-

dvoval silám svým. Proto jako prpravou dal se

do rozsáhlého, v pirozené velikosti, obrazu » Kristus zje-

vuje se Magdalen«. Koncem 1835 obraz byl hotov

a vystaven v umlcov atelieru a pak na Kapitolu.

Úspch byl veliký. Thorwaldsen spativ jej objal

Ivanova a prorokoval mu velikou budoucnost. Spo-

lenost pro podporováni umní, jejímž stipendistou

byl Ivanov, prodloužila mu stipendium na dv léta.

Tím vším povzbuzen Ivanov dal se do píprav —
obrovských ! — k hlavnímu svému dílu. Aby po-

vznesl svj sloh a našel vhodný ethnografický ži-

dovský materiál, jezdil po Itálii, studoval mistry XIV.

a XV. vku, v Benátkách a jinde a jinde hromadil

si kopie s kolorist XVI. vku
;

žil po celé msíce
v Livorn, zachytávaje tam zajímavé hlavy Žid

;

v malých mstech italských studoval skupiny a po-

hyby koupajících se osob; jinde zas krajinu, která

by se nejvíce podobala Východu
;

prosedl celé dni

v knihovn, proítaje všecko, co mohl, co týkalo se

jeho pedmtu
;

radil se s Corneliem, Overbeckem,

Thorwaldsenem, Cammuccinim a jinými; tito misti

zárove s ním požádali petrohradskou Akademii, aby

dala Ivanovu prostedky na cestu do Jerusalema a

na Jordán, ale Akademie odpovdla mu: »Umlci,

prosící za vás, jsou velmi dobí lidé
;

ale

*) A ji e it u,iiApi> AiiApeeBMMT) lísán ob t>. Eio
5Kii3Hí> ii nepeniiCKa. 1806— 1858. II.3uajri> Miixanat EoTKiiin>.

Petrohrad. 1880. Stran XXXIX -j— 477 -f-
^X. Cena 3 r.
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na Východ, a vytvoil veliká díla« ... 0, ty akademie ! . . . A tak nezbývalo Ivanovu než dále hledati

Palestinu v Itálii, vyhledávati Pontinská bláta a nejpustší místa Kampan, která by mu nahradila pouš,

a každý pátek a každou sobotu chodíval do ímské synagogy a studoval pohyby, vzezení, typy židovské.

Všecko na obraze mlo býti pravé, nic vypjeného, padlaného; duch novozákonní ml pronikat dílo jeho,

okolí a ovzduší mlo býti vrné, pravdivé. Celkových komposic vypracoval 24 a pes 200 jednotlivých studii

(hlav, draperií, krajin a j.). Nedostatky, strádání, svízele provázely postup neobyejné práce této. — Spo-

lenost totiž zastavila podporu Ivanovu, když obraz nedokonoval. — Ale pevný duch pekonával všecko.

Po 25 leté neúmorné práci konen obraz dokonen a v kvtnu 1858 pivezen do Petrohradu. Neporozumli

tam. Jen mladé pokolení umlc pozdravilo obraz s radostí, vycítilo v nm cosi nového, vyššího, vnitního -

velikou istou duši. Pozdravili myšlenku obrazu, zcela novou

a velkolepou, i pravdivost tch tváí, vzhled, postav, skupin
;

vznešenost Kristovy postavy, jeho sebevdomý khd, v nmž
cítit velikost poslání a zárove jakoby se láska stlala pod

ním a ped ním na cestu
;
prorocky zaníceného Ktitele,

mocného pesvdením a vírou
;

pohnutí otroka, který se

slzami naslouchá rozechvným hlasm, že Spasitel se blíží,

a na jehož tvái zjevuje se úsmv — to všecko a mnoho

jiného pozdravilo mladé pokolení a nedbalo zatím na ne-

dostatené barevné zladni celku, a i v barv jednotlivosti

prozrazují nové, pokrokové nazírání a cítní. Pozdravili Iva-

nova jako poátek doby nové v umni ruském A bolest z tra-

gicky náhlého úmrtí Ivanova — zemel po šestine dlmm
pobytu v Petrohrad na choleru — dala ješt víše vy vi i i

této lásce. Mladý tehdy Kramskoj dal jí pekrásný výraz.

Velmi pknou vzpomínku na Ivanova význam jeho vrn
vystihující, pátelsky upímnou a písnou, místy až velmi

písnou, ale mužn krásnou, napsal r. 1861 Turgenv. Je

velmi pouná pro každého tím, že srovnává Ivanova s Brjul-

lovem. Pipojím ji zde jen ásten.

Turgenv soudí :
— »Nedospl ješt (Ivanov). zrovna

jako my, do zaslíbené zem, pedvídal ji a vycioval, ale

zemel, nepekroiv hranice její. Nebyl umlcem harmonickým,

svérázným (takových ješt u nás v Rusku není)
;
jeho ma-

líské nadání bylo slabé a nejisté, o tom každý mže se

pesvditi, kdo si neobtžuje prozkoumat jeho dílo pozorn
a nestrann

;
toto dílo, které má v sob všecko : úžasnou

pravdivost a poctivé snažení po ideálu — všecko, jenom

ne to, co je nejnutnjší: tvrí silu a volné nadšení.

Bohužel, objevuje se u Ivanova nedostatek, všemu ruskému

umní spolený, nedostatek náležité jednoty v nadání. Kdyby
byl ml talent Brjullovv, anebo Brjullov duši a ducha Iva-

nova, byli bychom snad uvidli divý. Ale takto stalo se, že

jeden z nich mohl zobrazit, co jenom zachtl, ale neml co

íci; druhý ml mnoho co íci, ale jazjk mu selhával.

Jeden maloval nádherné obrazy plné effekt, ale bez poesie

a obsahu
;
druhý snažil se zobraziti hluboce dojímavé nové

ideje, ale provedeni bylo kostrbaté, nejasné, bezživotné. Jeden

ukazoval nám, mohu-li se takto vyjádit, lež v pravé po-

dob, druhý pravdu falešn, t. j. slab a nepravdiv. Vy-
pravují, že prý Ivanov hlavu Apollona belvederského ticet-

krát okresloval a tak dlouho ji srovnával s byzantinským

Kristem, jejž sám byl v Palerm objevil, až ze splynutí

obou tvá jeho Jana Ktitele vznikla. Tak pravý umlec
netvoí! A pece, máme-li kdy volit mezi smry onch dvou

umlc, je lépe, tisíckrát lépe následovat Ivanova, dokud
pravý vdce se neobjevil. Píšt dále. = M. ALEŠ. SKIZZA.
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PRAHA 1898. (Pokraování.) Z estetiky mst, zemský výbor král. eského
a rada mstská královské Prahy? Primátor brusselský, autor známého díla o este-

tice mst, uvádí, že i skupiny starých staveb, nemajících o sob velké umlecké ceny, mají

se zachovat, nebo dohromady pispívají k malebnému rázu msta, pi emž uvádí : »Ty staré

kameny mluví k našim duším, vypravují útrapy, zápasy, úspch pedk, tvoí scénu událostí

hismrických, vzbuzují zvdavost mládeže, tm, kdo znají djiny, vyvinují obrazy dj ped nimi

se udavších, tvoí pásku mezi pítomností a minulostí, jsou vždy zjevem ctihodným a originelním,

odrážejícím se od jednotvárnosti a banálnosti života moderního. Zachovávejme tudíž šetrn tyto

svdky minulosti, hlasatele vk a zašlých kultur, kteí zdobí ulice naše.« Zajímavým dokladem,

jak se u nás na rzných místech rozumí zachování starobylého rázu, jest dopis zemského vý-

boru panu primátorovi dru Podlipnému tohoto znní : »K dotazu zemského výboru král. eského
podala rada mstská král. hlav. msta Prahy v píin stavby mstské pojišovny na Velkém ná-

mstí Staromstském zprávu ze dne 3. ervna 1897 . 88.681, že pojišovna msta má býti vy-

stavena na ploše dom p. 931, 932 a 933^., že však mstská rada neopomene v záležitosti

té vyžádati si dobré zdání komise umlecké, ponvadž domy p. 93 1 a 932/1. jak historickou, tak

i umleckou cenu mají. Vzhledem k této zpráv, v níž umlecká a historická cena tchto dom
mstskou radou tak výslovn
urit byla uznána, a musil

zemský výbor král. eského,

jemuž jakožto nej vyš-
ší mu úadu stavební m

u

nemálo záleží na zacho-
vání starobylého rázu
Staromstského n ám s t í

pevn míti za to, že slavná

mstská rada nepodnikne ni-

eho, co by ráz tento ohro-

žovalo a že zejmena zboiti

nedá domy ceny historické

i umlecké. V nadji této pod-

porován byl zemský výbor i

zprávou, která ped nkolika

dny v denních listech se ob-

jevila, že totiž domy p. 931

a 932,1. mají býti jen v zad-

ních svých ástech zboeny a

že každým zpsobem mají se

zachovati facady tchto dom.
Než po všech vyneseních zem.

výboru ve vci té vydaných,

z nichž snaha zemského vý-

boru musila býti patrna, po

všech hlasech veejnosti, jíž

zachování starého rázu a um-
leckých památek Prahy na

srdci leží, ano práv v dob,
kdy zemský výbor v obecnou

známost uvedl již osnovu no-

vého ádu stavebního, v níž

na zachování starobylého rázu

m mm
mm

= ST. SUCHARDA :

DEKORATIVNÍ NÁVRH.
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adaptovati nedají. (Pála-li by si snad slavná rada

mstská, spolek Mánes by provedl podrobné návrhy

adaptace takové za honorá, že by mu byly vyhrazeny

v nkterém z tch dom místnosti spolkové). Rada

msta a jeho umleckých památek veliký draz se klade,

pinášejí dnešní denní listy strnutím naplující zprávu,

že se sl. rada mstská usnesla na zboení domu
p. 931, 932 a 933/1.

,
aby poskytnuta byla práce

nezamstnanému dlnictvu. Kdyby v poslední dob
nebylo se již vinou jednotlivc i korporací tolik hešilo

v král. hlav. mst Praze na starobylém a malebném

rázu msta, nemohl by zemský výbor zpráv té ani

víry pikládati. Vzhledem však k tomu, že již o tolik

skvost byla Praha pipravena, neváhá zemský výbor

král. eského, cít plnou zodpovdnost ze svého kroku

ped celou veejnosti, uložiti sl. presidiu rady král.

hlav. msta Prahy na základ dnešního usnesení svého,

aby bez odkladu podalo sem zprávu, kolik pravdy je

na zpráv, že domy p. 931, 932 a 933/1. mají býti

zboeny a po pípad, má-li se tak státi vskutku jen

k zamstnání dlnictva práci hledajícího, kteréžto

odvodnní zní pímo jako zlehení celé akce na za-

chování starého rázu Prahy, jíž práv vydanou osnovou

stavebního ádu zemský výbor král. eského v elo
se postavil. Snaha, opatiti práci dlnictvu nezamst-

nanému, zajisté vší chvály je hodna, zemský výbor

však se domnívá, že, j e - 1 i vbec teba v y h o v t i

snaze té bouráním budov, nebude nesnadno

k úelu tomu nalézti objekty, na jiehž dalším
udržení nezáleží. Zárove pak upozoruje slavné

presidium král. hlav. msta Prahy zemský výbor, že

již v nejednom rozhodnutí svém vyslovil právní názor,

že i k bourání dom potebí je povoleni stavebního

úadu a žádá pímo pana starostu král. hlav. msta
Prahy, aby ve smyslu § 137. obecního ádu pražského

u .nesení mstské rady o zboení dom p. 931, 932

a 933/L, stalo-li se skuten, bez odkladu zastavil,

nebo usnesení to je takového rázu, že by obci zp-
sobiti mohlo podstatnou a k tomu i nenahraditelnou

škodu. Zemský výbor král. eského oekává, že práv
u p. starosty král. hlav. msta Prahy vynesení toto

najde plného ohlasu, maje na zeteli veejná prohlášení

pana starosty o zachování starého rázu Prahy . Tím
vyizuje se tamní zpráva ze dne 23. listopadu 1898
. 2060. Výbor zemský království eského. V Praze,

dne 30. listopadu 1898.

«

K dopisu tomu dotli jsme se odpovdi v denních

listech ze dne 8. listopadu t. r. ve zpráv z mstské
rady. Mstská rada pražská tvrdí o domech, o nichž

se zmiuje zemský výbor království eského, že ani

historické, ani umlecké ceny nemají. Pes to praví

zpráva dále, že dm . 932 má sice vtší význam
umlecký (tedy pece jen mají opt njakého významu
umleckého), že však ani dm tento ani sousední se

Z VÝSTAVY
SPOLKU MÁNES.
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mstská upozoruje, že pi vypsané veejné soutži

na dm pojišovny kladen byl draz na zachování

starobylého rázu Staromstského námstí. Rada mstská
královské Prahy opírá dvod pro sbourání tí dom
na severní stran staromstského námstí o zákon

assananí. Rada mstská královské Prahy vidí v akci

na prospch zachování starobylého rázu poškození ma-
jitel dom na Starém Mst, jelikož cena dom ná-

sledkem poslední agitace klesá (!) ;
vytýká dále, že ti,

kdož uvedeni jsou na veejných provoláních na prospch
zachování starobylého rázu msta Prahy, nebydlí ve

vnitním mst, a konen usnáší se za pedsednictví

primátora pana Dra Podlipného (nedlního pívržence

zachování starobylého rázu), aby napsán byl obhajo-

vací spis, v nmž uvedeno budiž, že rada mstská
královské Prahy má tu snahu, aby zachováno bylo
co jest cenné, že však naproti tomu nehodlá ob-
tovati prospch obce otázce zachování toho, co
žádné c e n y nemá.

I\ tomu vru nebylo by teba Volným Smrm
pidávati poznámek. Oekáváme, že v dob nedaleké

zvolena bude ze len rady mstské komisse, která

uiní soupis toho, co je cenného a co ceny nemá.

Nkteí lenové mstské rady s panem primátorem

Dr. Podlipným nkolikráte i veejn trpce si stžovali

;

jak pravili, na neslušné nájezdy proti rad mstské, zle

pálilo je známé okídlené slovo Mrštíkovo. Uvažovali

jsme sice s bolestí však vždy klidn vše, co se na

radnici Staromstské dálo, však nyní již pochopujeme,

když mnozí ve svém rozhoení ztrácí míru pi tení

podobných zpráv z mstské rady pražské, z nichž jsme

shora uvedli nkteré ásti. Jak nazvati lze ku p. když

ze Staromstské radnice šíí se zprávy o tom, že by

akce ve prospch zachování starobylého rázu poškozo-

vala majitele dom na Starém Mst, tím, že prý cena

dom následkem poslední agitace klesá? Chceme zstati

vždy v mezích slušnosti, proto radji potlaujeme jméno
pro jednání takové. Iv panu starostovi mst Pražských

Dru Podlipnému máme však jednu zdvoilou otázku.

Myslí pan primátor, že slouží zájmm Prahy, když
se piiuje o to, aby zbourány byly ony ti domy
na námstí Staromstském, aneb mermomocí chce si

získati zásluhu
. o starobylý ráz námstí Staro-

mstského zbouráním starých dom a opa-

tením návrh na dm nový, pi nmž by

zachován byl starobylý ráz námstí? Neslyší pan

primátor, jak to vyjádeno slovy tém komicky zní?

Byly bez ceny historické a umlecké zboený kostel

sv. Kíže, kaple sv. Ludmily, prelatura Mikulášská

svévoln zbouraná, byly bez zajímavosti historické

a umlecké domy, na jichž míst stojí mstská tržnice?

Jsou bez ceny umlecké a historické kostel Karla Bo-

romejského, sv. Václava na Zderaze, sousoší na most
Karlov? Kterých bezcenných objekt týkalo se volání

po zachování pátel památek pražských? —
Tím není dopovzena historie o tom, jak rozumí

mstská rada královské Prahy zachování starobylého

rázu Staromstského námstí
;
kdo se o vci blíže za-

jímá, našel a najde dokonení této historie ve zprávách

denních list. Nyní ovšem vyžaduje »est« slavné

rady mstské, aby starobylý dm lékárníka ehoe a

s ním sousedící staré domy stj co stj byly co nej-

díve zbourány, aby pak na jejich míst vystaven byl

moderní inžovní dm s místnostmi pojišovny a se

stanicí hasiskou, ovšem že inžovní dm ve smyslu

zachování starobylého rázu námstí Staromstského.

A to se také jist stane. Marn poplatnici potichu na-

mítají, že by snad na dm pojišovny snadno našlo

se místo vhodné a levnjší v assananím obvod na

místech, kde by obci z vystavní nové budovy vzrostl

zisk i tím, že by pozemky sousední pak rychleji a

lépe prodala, a že by nová budova taková pispla
zde nejvhodnji k rychlejšímu upravení tch pustých,

drahých a stále dražších mstem získaných stavebních

míst, marn se namítá, že lépe by bylo ponechati na

námstí místo pro rodinné a obchodní dom}r obanm,
než zizovati tam místnosti pro úednictvo obce a

obecních podnik. Marné vše takové »malicherné« že-

hrání, páni zástupcové obce dobe vdí, co obci svdí,
co poslouží k zvelebení Prahy, co pispje, aby jí dán

byl ráz velkomstský, ráz moderního msta. Marn
vypoítáváte, za že pijde tverení sáh zastavené plochy,

marn namítáte, že by nebylo dobe zamniti vzhled

námstí, na nmž se odehrál tak mnohý tragický pro

obec a národ významný dj a »obohacovati« je krás-

nými moderními paláci, které by na jiných místech

byly i nám vítanými, marn poukazujete, že by pro

poteby pojišovny stailo upraviti sídlo v jednom ze

zmínných dom, marn poukazujete, že se vzhledu

námstí neprospje spojováním jednotlivých parcel, a

zamnním úzkých prelí, které i pi rznem a roz-

manitém provedení svém, pi své umlecké a histo-

rické bezvýznamnosti tžce nahradí umlecky cenné

dlouhé prelní fronty, teba byly vytvoeny ve smyslu

starobylého rázu námstí. Marn upozorujete, že pe-

stavením severní fronty Star. námstí ve zpsobu za-

myšleném neprospje se vzhledu paláce Kinského, a že

tím ohrožen jest naprosto ráz zajímavého cípu ná-

mstí. Vše to je marným; bylo jinak již v boží rad
usouzeno. Assananí zákon žádá, aby se zde s arou
prelí o 60 neb o 99 cm. ustoupilo neb pedstoupilo,

est obecního zastupitelstva žádá, aby provedeno bylo

odhlasované jednou již usnesení o zbourání domu

v zájmu ubohého našeho dlnictva, a vy ostatní tudíž

své náhledy dle tchto fakt upravte. Ostatn co namí-

táte proti zbourání umlecky i historicky nad jiné za-

jímavého a rázovitého domu ehoova? Jak lze do-

volati se jeho zachování po loskem rozkopání prela-

tury Svatomikulášské ? Rok nový jest sice v poátcích,

však i jemu jest teba popáti njaké obti.

I TMLECKÁ KOMISSE A LENOVÉ OBECNÍHO
u ZASTUPITELSTVA PRAŽSKÉHO. Jak byla um-
lecká komisse na radnici vítanou i jaký byl osud



165 VOLNÉ SMRY 166

její, jest z denních list našich dostaten známo.

Víme, že v dob trvání umlecké komisse se pes
návrhy její bez dlouhých eí pecházelo. Jako v ná-

hradu za to mluví se po odstoupení komisse umlecké
o ní a jejich lenech bezmála více než v dob jejich

innosti.

Tak slyšeli jsme od pana starosty Dr. Podlipného

ped nedávném, že prý umlecká komisse t r v á,

však ženepracuje. lenové umlecké komisse veejnosti

vysvtlili, že pan starosta se mýlí, a že skuten dávno

již umlecká komisse resignovala pípisem adresovaným

panu starostovi. Jest ‘pirozeno, že pipomenutí takové

pana starostu nemile dojalo. etli jsme, že dozorí ko-

misse pojišovny objednala vedle »veejné soutže* plány

na dm pro pojišovnu na námstí u lena ko-
misse umlecké, a to pes známý fakt, že ob-

jednávka na plány pro mstskou spoitelnu stala se

u pana Osvalda Polívky dávno po resignaci komisse

umlecké. Znovu jsme etli ve zprávách z radnice, že

to byl len umlecké komisse, který prý první

domy na Staromstském námstí zboil a nové domy
zde postavil. lenu obecního zastupitelstva, který to

tvrdil, bylo z náležitého místa jasn odpovzeno, že

to byla mstská rada, která majitele domu vý-

hržkou expropriace pinutila ku sbourání dom, a že

rok ped ustavením umlecké komisse domy byly zbou-

rány a nové zaaty.

Je podivno, pro páni, kteí nijakž se nevyzna-

menali tím, že by byli umleckou komissi v innosti

její podporovali, nyní takovýmto zpsobem se len
umlecké komisse dotýkají

;
vru že nezbývá než pana

Dra ernohorského se ptáti, zda mu již z pamti vy-

mizelo, že pan inž. Materna byl v dob bourání dom
na staromstském námstí lenem obecního zastupitel-

stva, a že pan stavebník, který ml tehdy s obci své

obtíže, obrátil se na pana inž. Maternu spíše proto,

že byl kolegou pana doktora v obecním zastupitelstvu

než v pedtuše, že se stane lenem umlecké komisse

;

nestává se panu doktoru pípad nkdy podobný?
Nu, k emu tedy dobrou byla umlecká komisse

pánm na radnici : mohou se kdy se jim to hodí do

krámu o komissi tu, jak se všedn praví, otíti.

\T oboru t. zv. drobného umní poíná buditi zvláštní

» zájem umlecká medaille, kteráž zejmena ve

Francii dokala se skuteného obrození. (Viz knihu

Rogera Marxa »Les medailleurs fran<;ais depuis 1789*,

jež obírá sé staršími medailléry francouzskými, poí-
naje B. Duvivierem, Duprém, Drozem, až k nejno-

novjším, z nichž pozoruhodní jsou obzvlášt Chaplain
a Roty). Francouzská medaille moderní zavázána je

za svj krásný rozvoj hlavn tmto dvma umlcm

;

Rotyho lze pokládat za nejdokonalejšího soudobého

representanta jejího, co do techniky vysoce vysplé,

co do poetické stránky výtvorv, i co do originálnosti

myšlenek, jež v historii medaille v lecems znamenají

pevrat. Uvádíme o umlci nkolik poznámek, jichž

jsme se doetli v prosincovém svazku Revue des revues.

Medaille moderní liší se znan od medaille antické

a stedovké; staré medaille usilují o to, nejastji

pedstaviti jedinou všeobecnou myšlenku, symbolicky

vyjádi ti jediný cit, oslavovati zddné a pijaté typy

hero — moderní medailli nestaí doby hrdinské,

obrací se k lidem drobným, skromným ctnostem, vniká

do intimního života rodinného, oslavuje radosti a udá-

losti domácí, jako krtiny, satky, svatby stíbrné a

zlaté, pro budoucí pokolení zachovává památku vy-

nikajících muž, symboly její jsou práce, studium,

pemítání. Medaille vyžaduje velikou dokonalost kresby
;

na malém prostoru nutno zhustiti dojem, vystihnouti

všechny charakteristické rysy fysiognomie
;
vedle toho

žádá jemný smysl dekoraní v uspoádání a sesku-

pení celku
;
má-li medaille psobit jako celek, nesmí

být divák odvádn, by vnoval svou pozornost jen n-
kterým podrobnostem. Všechny tyto vlastnosti šastn
sdružuje v sob Roty. L. O. Roty býval sochaem,
ale vnoval se úpln medailli, k jejímuž zvelebení ob-
toval mnoho let trplivých a mnohých studií

;
zvláš

jeho pedbžné, a nevydané studie svdí, jak je

znamenitým kreslíem. Z hlavních zásluh jeho je, jak

vytvoil revers (rub) medaille, jenž dsledn zstává
za aversem (lícem) co do významu ve druhé ad,
a má úlohu, by líc medaille v nkterém zvláštním

smru podrobnji doploval, jaksi komentoval, spe-

cialisoval. Ruby jeho jsou skutené obrazy, což je

další jeho zásluha
;

vedle toho emancipoval se Roty

též od obvyklé formy starých medailli a vytvoil

medaille tvercové, obdélníkové na ležato i stojato,

mnohoúhlé. Tato zmna byla skutenou revolucí

;

vlivem zmnné formy dostala medaille ráz familiár-

njší, bývalá písnost a vážnost formy zmizela ped
pvabem, svžestí a mnohotvárností plaket a žeton
Rotyových. — Naznaíme aspo slovy, jaký um-
lecký obsah mají práce francouzského medailléra. Na
medailli (kruhový obraz ve tvercovém rámu), kom-
ponované pro výstavu v Rouenu, pod stromem se-

dící Normandie, s rozpletenou punochou v ruce, pase

stádo krav a ovec, zatím co v pozadí oe orá ne-

daleko domk vesnických — obrázek plný pvabu,
stejného motivu jako obraz, na Milleta živ upomínající,

na medailli pro ministerství orby
;
ti plakety pro sv-

tovou firmu Christofle, na jedné dlník stíbrnický,

v devákách, zamstnaný v šumu továrny, jejíž kola

a transmise ve výši naznaeny, na druhé zlatník

umlec, ciselující zlatou vázu, mezi nimi pak, na

stedním obdélníku, jako pohádka nebo lyrická báse,
sedí na kamenech uprosted smavé kvetoucí pírody
spanilá, nahá dívka Umní

;
poeticky je komponován

krásný medaillon Památky snubní (ženich i nevsta,

pojati polo anticky, polo praerafaelitsky, sedí proti
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sob, v zamyšlení a jakémsi zvláštním slavnostním

vznícení duší, zatím co ženich podává dívce prsten)

;

nebo medaille policejní profektury (ženy bdící v noci

u lampy v úední svtnici nad spícím Paížem, jehož

vže chrámové a masky dom rýsují se v pozadí na

míst tvrté stny pokoje)
;
estné medaille (vesms

výborné rázovité portréty, jako Collinova, manžel
Boulangerových, Sir Johna P. Hennessyho, Campbella),

studie dívích zjev, Jeanne Arc, medaille sv. Ge-

novéfy, školní medaille, (kvetoucí trs lilie, dlící podél

ve dví ovál medaille, na líci pak krásná studie matky

s díttem, na adra se jí tulícím; a j.
—

• Všechny

práce Rotyho vyznaují se harmonií, krásou, výmluv-

nou poesií, duchaplností a citem
;

vedle toho obdi-

vuje se lovk úžasné dovednosti, s jakou mistr ne-

nucen, zdánliv lehce a jasn vtsnal svou myšlenku

na tak nepatrný prostor, a jak znamenit ovládl a

produševnil všecky liliputánské ty linie a plochy. —
Roty sám napsal nedávno (za píležitosti kterési ankety)

nkolik pozoruhodných slov: Ve všech dobrých obdo-

bích umleckých mívali praví misti velikou obratnost

talentu. Te je každý specialistou! Malí, jenž

umí udlat dobrou figuru, musí svit provedení kon
a psa malíi zvíat, musí se dovolat kolegy, který

maluje tzv. mrtvou pírodu, by mu udlal nábytek,

krajináe, aby mu vymaloval krajinné pozadí, orna-

mentisty, aby mu udlal arabesky, znalce perspektivy,

aby mu udlal architekturu. To vše, co v malíství,

je i v umleckém prmysle. Dlba práce je velikým

nebezpeím. Je-li vychování umlc neúplné, vycho-

vání emeslníkv (umleckých) není o nic úplnjší.

Roty vidí práv pi vychování nejvtší nutnost re-

formy, bez níž všechny pokusy jsou marný, takže

prý je nebezpeí, že Francouzi budou brzy pedsti-

ženi národy sousedními v oboru, který býval jejich

vlastním oborem po mnohá léta. Roty vyslovuje po-

žadavek, aby dekoranímu umní vnovali se silní,

velmi silní umlci, ne jako dosud se dlo, že do oboru

toho utíkali jen ti, kdo pohoeli jinde. N ej 1 e p š í umlci
se musejí vnovat této úloze. Nynjší spsob vyuo-
vací odsuzuje. Kdyby sám ml njakého žáka (t. j.

takového, který by ml dost pevné vle, aby methodu

jeho vydržel trpliv do konce), zavedl by stídavou

práci; jednoho dne by žáku dával kreslit, druhého

modelovat, rýt atd., žák by musel pracovat jako dlník

ve všech sousedních oborech svého umní, jako ci-

selér, ková, sléva a j., a tyto runí zkušenosti by

mly pak pro jeho vlastní umní znaný zisk. Roty

je pesvden, že dle této methody by mládež za n-
kolik let byla mnohem zdatnjší a silnjší, než je ge-

nerace nynjší; zamezilo by se tím ustrnutí a uza-

vírání v odbornictví a rozvíjel by se zdravý smysl

i cit, což je hlavní a podstatné. -

Petrohrad vyšel v listopade m. r. dvojitý sešit

* nového umleckého asopisu »I'IcKyccTBO n Xy-
AOweoTBeHHíta ÍIpOMi>im.ieHHOCTb« (Umní a umlecký
prmysl). Vydává jej »Cís. Spolenost pro podporo-

vání umní«, s velikým nákladem a s úpravou, jaké

si nedovoluje žádný jiný umlecký list. Ovšem, ba-

uška car, vyslechnuv už ped rokem zprávu pedsedy
Spolenosti, princezny Jevgenije Maximilianovny Olden-

burské, ráil jen milostiv kynouti — a ministr financí

okamžit vypoítal Spolenosti 100.000 rubl na nej-

modernjší zaízení umlecké tiskárny a vbec techniky

reprodukní, aby všecky snímky v asopise byly práce

umlecké a zárove ruské. To se pak ovšem tiskne,

až si lovk výskne ! . . . Ach, pomyslili jsme si, kdyby
unás princezna Vnímavost vymohla nabauškovi eském
Národ pro » Volné Smry « jen 10.000 odbratel
— ale ne o Sibinkách, chceme psáti o novém um-
leckém msíníku ruském. Dvojitý jeho sešit — pedstav

si však, milý tenái, foliant — pkn si pedstavuje

obrázkovou ástí, mén ástí textovou. Z obého pozná-

váme, že redakce chce seznamovati obecenstvo nejen

s umleckými výtvory našich dn, nýbrž že zárove chce

pedstavovati celý rozvoj ruského umní. Tato re-

trospektiva bude zvlášt nám a vbec západoevropským

pátelm umní vítána; ale nám pedevším, nebo my
jsme silni te ve všeslovanském jedení, ale choulo-

stiv slábi ve všeslovanském vdní. Tak hned v tomto

sešit poznáváme 25 reprodukcí obraz »Spolenosti

koovních umleckých výstav«, která 25 let psobí a

veliký má význam v djinách ruského umní. Jsou

tam zastoupeni znamenití umlci
;
jich práce mnohému

u nás budou milým pekvapením. Novinkou budou u nás

práce Viktora M. Vasncova, umlce vzácného, jehož

historické a náboženské obrazy jsou v naší dob
zjevem neobyejným. Také Rpin je tu zastoupen

(známou také u nás podobiznou Tolstého) a proslulý

malí ruských les, Šiškin. Ze starších Brjullov, Ivanov.

Mimo to sešit je skvostn illuminován množstvím ukázek

staroruských miniatur ze stol. XVI. v pekrásných

reprodukcích v barvách a zlat. Konen nov v Pe-

trohrad objevený Rembrandt a rovnž jeden Elsheimer.

Slovem, množství zajímavých illustrací v textu a

8 píloh. — Text však je v tomto sešit slabý. Vý-

jimku iní nkolik myšlenek Antokolského o umní,
které mu vnukla kniha Tolstého o umní, a láneek
N. K. eichy o výstavách obraz pro lid. Ale

v textové ásti nastane jist náprava. Kritika ruská

vyprášila tak vesele a nemilosrdn celou uniformu

ubohého redaktora Sobka a hlavního spolupracovníka

Stasova, starého to kritika, že stát se to u nás —
celá Schoblova klinika mla by plné ruce práce s na-

pravováním vykroucených oí. — Revue tato vychází

msín a stojí za hranici 10 rubl za celý rok.

Zárove s ní vyšel v Petrohrad rovnž dvojitý

sešit druhého nového umleckého asopisu »Mip'b

Mcitycctbu« (Svt umní). Dosud však jsme ho ne-

vidli. Podle oznámeného obsahu zdá se — co se
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obrázkové stránky týká — velmi bohatý. Od pe-
dešlého asopisu liší se tím, že pináší práce i ne-

ruských umlc a nepomrn více všímá si umlec-
kého prmyslu. Vychází (nákladem knžny Tniševy
a S. J. Mamontova) msín dvakrát a stojí ron za

hranici 14 r.

V Anglii vypisují se konkursy o ceny takka stále,

zejmena v oboru tzv. drobného umní a umlec-
kého prmyslu

;
svdí to o tom, že umní proniká

velmi intensivn do všedního života, o em si u nás

lidé tak íkaje ani pojmu neumjí udlat. Ovšem i tento

pkný zjev má své stinné stránky
;

tak zejmena uve-

ejuje poslední íslo týdenníku »Artist« stížnost na

tyto konkursy, pi nichž obchodníci a továrníci vnují

ceny nkolik mizerných liber šterlink, zato však bez

rozpak vykoistí všech ostatních myšlének konku-

rujících, za nž nedají ani ceny ani honoráe
;

kon-

kursy bývají anonymní, t. j. firma ceny vypisující

v tom kterém msíníku umleckém z pravidla své

jméno sdlí jen prostedkujícímu vydavatelstvu aso-
pisu, takže soutžící umlci bývají oloupeni o všechnu

možnost, aby po konkurse kontrolovali, jak se s ne-

poctnými myšlenkami jejich po obchodníku chyte
dále nakládá. — Díky bohu, u nás jsme ped tako-

vým zlem dobe chránni

!

*

7 anglických umleckých publikací zaznamenáváme
nkteré: O holandském malíství 19. století

vydána byla v anglickém peklade F. Ivnowlesov
kniha Maxa Roosesa, kurátora antwerpského musea
Plantin-Moretus. (Dutch painters of the XIX. century

;

cena 2 guiney)
;

do textu je vloženo na dv st
svtlorytv a lept z prací dvanácti holandských

malí našeho století, kteí sami pro knihu Roosesovu

poídili výbor ze svých dl. — Od Waltera Cranea
vydány v poslední dob u londýnské a newyorské
firmy Harpers Brs. : A Floral Fantasy in an old english

garden (Kvtinová fantasie v staré zahrad anglické),

obsahující 48 faksimil dle akvarelv umlcových
(cena 19. 6 d.); pak A Wonder-book for boys and
girls, The old garden, The shephers calender. -

Williama Blakea, podivného toho fantasta a my-
stika - malíe obrali si za pedmt studia Edw. J.

Ellis a Wil. Butler Yeais
;
vydali ti svazky, s podo-

biznami a 290 faksimily Blakeových prací. Knihy vy-

dáno bylo pouze 500 výtisk po lb. 3, 3 sh, mimo to

drahých 150 výtisk na velkém papíe.

*

F)ozbyl jsem bezmála své záliby pro obrazy a hudbu.
1 Zdá se mi, že mj duch stal se jakýmsi strojem

na to, aby z velikých sbírek fakt vymílal všeobecné

zákony. Nemohu pochopiti, pro to spsobilo atrofii

té ásti mého mozku, od níž závislý je vyšší rozvoj

vkusu. Kdybych ml svj život ješt jednou prožít,

uinil bych si pravidlem, aspo každý týden jednou

íst nco básnického a poslouchat trochu dobré hudby.

Snad by potom takto užívány zstaly v innosti ony
ásti mého mozku nyní zakrnlé. Ztráta vnímavosti pro

takové vci je ztráta štstí, a možná, že je na škodu
intelektu, ješt pravd podobnji na škodu charakteru

mravního, protože oslabuje citov vzrušitelnou ást
naší bytosti. (Darwin ve svém vlastním životopise.)

*

T ondýnská firma Seeley vydala v »Portfolio« mono-
^ grafii o pozdním umleckém období T i z i a n o v

(The later works of Titian), znamenitý historický

a kritický essay C. Phillipsa, správce londýnské obra-

zárny Wallaceovy. Phillips sebral do své knihy repro-

dukce obraz Tizianových, roztroušených po celé

Evrop — z obrazárny v Berlín, Florenci, Vídni,

Benátkách, Neapoli, Petrohrad, Mnichov, Paíži.

ím a Madrid
;
obírá se produkcí Tizianovou, když

pekroil padesátku. V dob té objevuje se na Tizia-

novi vliv Pietra Aretino, (vystupující sensuálnost

a kult nahého tla), pozdji vdovy po vévodovi urbin-

ském, Eleonory Gonzaga, jež vzdor svým šedesáti

letm sloužila Tizianovi za model pro mladé dívky.

(Dve v kožichu, Bella Tizianova, Venuše urbinská a j.)

lYTádherná kniha vydána byla práv v Londýn. Je

to foliové vydání R. Browningovy básn o kry-

sai hamelnském (The Pied Piper of Hamelin) s ilustra-

cemi od H ar rýho Quiltera; kniha obyejného
sazee se jí nedotekla. Tištna je tak, že každá stránka

má ilustraci, text básn pak vepsán je umnou ženskou

rukou sestry malíovy Mary do prázdných polí v ilu-

stracích; kniha vydána v dvojí úprav po patnácti

a pti guineách pro subskribenty
;
dražšího vydání na

anglickém velín tištno jen 100 výtisk, druhého

400 výt. Umlec vnoval knize té 3000 hodin krušné

práce
;

tisk sven byl artistické firm Lemercier v Pa-

íži. Obojí pepychová vydání byla hned rozebrána a

cena výtisku rázem stoupla na dvojnásobný obnos.

*

\ T Paíži, v Passage Stanislas bude otevena co nej-

* díve Academie Whistler. Slavný malí americký

ovšem v ní vyuovat nebude, nýbrž uvolil se pouze

podnikateli akademie, že stídav se sochaem Mac
Monnierem bude do školy docházet a kritisovat práce

žákv. Osoby, které kapriciosního Ameriana dobe
znají, ovšem pochybují o zdaru této akademie

;
nebo

stejný slib byl uinil Whistler již ped nkolika lety,

když byla zahajována Academie Montparnasse —
a pišel všeho všudy pouze jedenkrát. Z doby té za-

chovala se skvostná anekdota. Ped píchodem Whist-
lerovým byl v akademii veliký rozruch a nepokoj.

Jedna žaka byla dokonce tak poplašena, že chytila

kus kže a pehodila ji pes svou uhlokresbu tak, že

z ní sotva zbyly stopy kresby. Whistler vešed, stál
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ped rozmazanou uhlokresbou nkolik minut mlky
v hlubokém zamyšlení a pak prohlásil, že je to nej-

lepší práce, kterou v sále spatil.

*
4 7 Berlín poal vycházeti nedávno nový umlecký
* msíník »Quickborn«, vedený Emilem Scheringem.

V originální úprav pináší každý sešit vždy jen práce

jednoho spisovatele a jednoho umlce výtvarného. Tak
byl sešit vnován H. Thomovi, jiný F. Skarbi-
n o v i, slíben je sešit, který pinese výtvory od M u n c h a,

malíe v jednom táboe u nás s nadšením uctívaného,

a nové drama choromyslného Strindberga. —

pALERIE SPOLENOSTI VLASTENECKÝCH PÁ-
V* TEL UMNÍ. V íjnu pipadalo výroí nové správy

obrazárny spolenosti vlasteneckých pátel umní. Vý-
roí to vybízí nás, abychom sob ponkud povšimli,

zda innost' nového inspektora jest obrazárn této

prospšnou, abychom zkoumali, zda nová správa za-

nechala v galerii znatelné stopy, zda bjda šastnou

volba spolenosti vlasteneckých pátel umní, kterouž

postaven byl cizinec v elo domácí galerie a zda

oekávati mžeme od nové správy pro budoucí as
pro obrazárnu zisk.

Ped rokem právem vzbuzovalo podivení, když
spolenost vlasteneckých pátel umní pomíjejíc vhodné

síly domácí, obrátila se o správu obrazárny do Vídn.
Vc byla tím nápadnjší, jelikož dosavádní síly do-

mácí pelivostí, svdomitostí a znalostí získaly sob
o galerii vlast, pátel umní nepopiratelných zásluh.

Piznáváme, že se nám nezdálo správHýíh poínání
spolenosti, ale práv odchylný náš o vci názor

ukládal nám o posuzování nové správy znanou
reservu, však dnes po roce jest jen pirozeno, když
pihlédneme k innosti správce obrazárny pokud ovšem
v galerii se projevuje.

Inspektorem obrazárny jmenován byl loni pan Pavel

Bergner, o nmž vdli jsme jen, že byl chovancem
vídeské školy restaurátorské. Není divu, že zvdavi
jsme byli na innos nového správce práv po stránce

konservování a obnovení obraz. Galerie naše k in-
nosti takové skytá rozsáhlé pole. Však marn jsme

se ohlíželi v galerii po výsledcích innosti té. Vše
zstalo pi starém. Známo jest sice, že nový pan

inspektor zabývá se v Rudolfinu restaurováním sou-

kromých obraz, k obnov a k pracím, konservující

obrazy galerie, doposud nedošlo. Pro, to zstalo nám
tajemstvím, vždy práv dvod, že nová síla po této

stránce galerii prospje, byl pi volb její rozhodujícím.

Spolenosti vlasteneckých pátel umní nevadilo pi
tom, že nový pan správce nevyznal se valn v d-
jinách domácího umní. Nevili jsme, že by nev-
domos nového pana správce v píin té byla tak

veliká, jak se pravilo, za klep jsme pokládali, když

se nám pravilo, že nový pan inspektor galerie neznal

ani jména elných mistr domácích a že prý se jmény
rodiny Mánes seznámil se teprve pi innosti své

správcovské, vždy mohl se snadno v píin té infor-

movati v dob tch msíc po svém jmenování, než

úad svj v Praze nastoupil, že však vdomosti jeho

ve smru naznaeném nejsou obsáhlé a na správce

domácí obrazárny dostatené, to nejen že víme u nás,

toho všímají si ponenáhlu i jinde. Soudíme tak z po-

známky v Repertoriu vdy a umní (Repertorium fr
Kunstwissenschaft) XXI. sv. 4. seš. 1898, kde se

Theodor Frimml diví, že správa galerie vlasteneckých

pátel umní zamnila jméno Abrahama Godyna Gol-

dynem. Zajímavou je poznámka spisovatelova, který

k tomu dodává, že nco takového by se bylo za dí-

vjší správy nestalo, pi emž snad asi nesprávn vinu

vidí v tom, že v ele správy stojí malí a ne vdátor.

My píinu hledáme jinde.

Ve vdomostech akademických nevzel dvod pro

jmenování pana Bergnera inspektorem galerie spole-

nosti vlasteneckých pátel umní, on zvolen byl, jak

se uvádlo, pro dovednost restaurátorskou a konser-

vatorskou. Jelikož jsme se doposud nesetkali ani se

stopou innosti takové v galerii, však i z jiných d-
vod soudíme, že nadje v dovednos nového pana

správce nebyly splnny. Domácí síla by se v takových

okolnostech asi brzy odsthovala i s dílnou soukro-

mých objednávek ze síní galerie. Otázku o prospchu,

který vzešel pro záslužný domácí ústav zámnou do-

mácích sil silou cizí, zodpovdti nemžeme bohužel

jinak, než že prospchu toho nevidíme a že se obá-

váme, že za tchto okolností i v dob budoucí sotva

se dostaví.

Zvdavi jsme, zda i píšt spolenost vlasteneckých

pátel umní hledati bude správce obrazárny ve Vídni

neb jinde mimo hranic zemských a zda konen ne-

pronikne i v ní pesvdení, že nejjistji najde síly

vhodné a platné mezi tmi, kdož mají pirozenou pí-

chylnost a lásku k domácímu umní, jimž umlecké
snahy v Cechách nejsou neznámy a cizy. Anebo spo-

lenost vlasteneckých pátel umní doufá, že se jí

podaí ve Vídni neb Nmecku najiti vhodnou a platnou

sílu, doufá spolenost vlasteneckých pátel umní, že

by úedník takový, kdyby byl i nalezen, že by cizinec

úedník platný, dobrý a snaživý v obrazárn Rudol-

fínské na delší dobu vydržel. A pece jest pirozeno,

když snaživý cizinec považuje místo v Praze za pe-
chodné, v nmž eká na první nabídku, z nhož
i pouhá vyhlídka na lepší bydlo odvede jej tam, kde

je domovem. Bude spolenost vlasteneckých pátel

umní i píšt v cizí síly dvivjší než v domácí?

Nejsou ani dnes více rozhodující kruhy o tom pe-
svdeny, že restaurátorská dovednost síly sem povo-

lané sotva by vyšla vítzn ze soutže se známými
málo podporovanými silami domácími aneb bychom
to mli pece jen dokazovati ?

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce f otozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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Paíž, 9. XII. 1890.

Velectný pane'

Zajisté se na mne již horšíte, že Vás nechávám tak dlouho bez odpovdi.

Ale mám vskutku mnoho co dlat, ti velké domy (nakladatelské) zásobit

illustracemi — a potom mám ješt jednu starost. — Pejete si tedy nco
z mého života. To je velice krátké. Narodil jsem se 1. p. 1865. 7. srpna

na Poíí, v rohovém dom na spadnutí. S bájeným prospchem skoro jako

zázrané dít vychodil jsem obecné i mšanské školy, potom hledl do tak

zvané »kadetky« se dostat a tam v nadjného obránce drahého Rakouska

se vzdlat, již proto, abych nevypadl z rodiny, nebo moje matka a mj
otec také z ušlechtilé rasy, vojenské krve pocházejí. Toho mi ale nebylo

dopáno a já pro velký nával na píští rok odkázán. Ale ani pak to nešlo,

ním už jsem musel být a tak jsem se stal malíem a vstoupil po velkém kázání p. Lhoty do pražské aka-

demie malíské a tím svoji krásnou dráhu umleckou zapoal. Po malém nedorozumní s tamnjšími professory

byl jsem však zase na vzduch vysazen a k útku do Mnichova popohnán. Zde u prof. Gysise a Loftze vlastn

nic jsem nedlal — studoval mnichovské pivo. Potom navrátil jsem se do Prahy a zde také nic nedlal, mimo
jeden »trh«, který ráíte znát. Potom slavnou vládou a ješt slavnjším iditelstvím c. k. prmyslové školy

vyzván, pijal jsem na sebe tžký úkol vychovatele nadjného dorostu Rudolfova nábeží, širokých klobouk
a dlouhých vlas. Do Paíže vyslán, abych poznal methodu, jak se dlají z dosti rozumných lidí blbci, a jak

se jí v crmeriích a podobných lokálech, jak lovku státním stipendiem 200 fr. oblaženému je dovoleno. —
Pi tom jsem ale dlouho nevydržel a k milému mistru nešel, což mlo za následek úplné nevyhovní na

mne kladených státních a prmyslových požadavk. Nechali mne jednoduše sedt bez odpovdi a bez penz
3 msíce, což není žádná rozkoš zejména v Paíži. Tak jsem se hodil na illustrování, mám nejpednjší domy,

a práce plno, a chci se ženit — — — Tak jestliže Vám to postaí jsem k službám ochotný. Ale chyba,

v Parizu jsem se ješt nedal fotografovat, ale uiním tak co nejdív, abych také své milované tet njakou
poslal. A ješt si vzpomínám: mého otce sebral rok 1866. a moji milovanou matku, když jsem byl stár 8 let,

od té doby pevzala vychování mé moje drahá teta a skuten jen jí mám za vše dkovati. — Tak prosím

v pípad njakého uveejnní mého pestrého životopisu prosím, by Jste tety mé, drahé tety nevynechal. -

Josefa Maroldová. — Fotografie pošlu — tedy zatím s Pánem Bohem
L. MAROLD.



L. MAROLD. JARO.= Z CYKLU RO-
NÍCH POASÍ. = MAJETEK J ISKÁREN LFM EKCIEROVÝCH V PAÍŽI.

LUDK MAROLD. NAPSAL K. B. MÁDL.

Nejprve nkteré úryvky z nkolika dopis

:

»Que voulez vous que je vous dise á propos

un talent qui me paraít assez súr de lui, pour

n’avoir besoin aucun conseil? Cest un parfait

dessinateur, qui voit les choses comme elles sont.

J’ajouterai méme, sous un jour assez pittoresque.»

To psal E. Meissonier.

»Mais, il a beaucop de talent, votre jeune

honíme, cher ami. II voit admirablement les valeurs,

les types, les mouvenients. II n’a qu’a cominuer.

Maintenant, je crois, que s’il veut devenir un vrai

peintie, il ferait bien entrer dans un atelier, soit

ehez Gérome ou chez Cabanel. II acquerrait la science,

qui lui manque. Mai s’il veut rester ce qu’il est,

c’est a dire un excellent illustrateur, il n’a besoin

de personne. II est admirablement doué.«

To psal Léon Bonnat a L. Gérome sám píše :

»I1 a des aptitudes singulires, rares pour les

choses pittoresque, c’est déjá un homme de grand

talent dans son genre, il faut lui dire de continuer

dans cette espce art, o il reussait si bien.«'

A ješt toto z dopisu A. Louvricra de Lajolais:

»C’est un Monsieur qui accuse une veritable

personnalité ... II vois par lui méme, directement

et bien, il rend trs bien ce qu’il voit, avec une súreté

extraordinaire . . . c’est un originál et son esprit ten I

bien á la representation de la vie modeme. Cest un

dessinateur á coup sr, un voyant et un philosophe

sans le savoir encore. Sa voie est tracée dans

Tindépendance.

«

Listy, z nichž pocházejí tyto výatky, jsou všechny

datovány v íjnu a listopadu 1888 a týkají se L. Ma-
rolda. P.-V. Galland, který jej ml pijmouti do svého

atelieru, poslal jeho kresby svým pátelm a obdržel

je zpt s onmi uvedenými posudky.

Tenkráte byl Marold tiadvacet let stár a mohl

se vykázati ilustracemi k románu S. Hellera »Pan

markýz« rapidní vervy, scénami kreslenými pro »Flie-

gende Blátter«, figurkami a výjevy z pražského

ovzduší, z ulic, kaváren, dílen, kuchyní a svtniek
a svým obrazem » Vajeného trhu«, v nmž soustedil

a shrnul dosavadní sumu svého pozorování života,

typ jej probíhajících a stíbitého svtla. »Vajený
trh« — nyní v Rudolfinu — zdá se mi býti prací

pímo historické váhy. Mladý šttec zachytil a upevnil

v nm charakteristický obrázek pražské ulice, jenž

za nedlouho stal se minulostí a, nemýlím li se, je

toto dílo první dokonalý pleinair ve zdech pražských

vzniklý, plný jasu, vzduchu a vibrace.

Francouzští misti mli originály a reprodukce

tchto prací Maroldových ped oima, když psali ony

listy a dnes, kdy je dráha umlcova náhle a pro

nás bolestn perušena a, jak všichni víme, pedasn
pro vždy uzavena, shledáváme v jich slovech zcela

spolehlivou auskultaci a jistou, neomylnou prognosu

tohoto skvoucího talentu. A pedpovídali ješt jinou

vc, která též do slova se vyplnila.
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Ludk Maroid pipravoval se tehdá na cestu do

Paíže. Ml a chtl se trochu spustiti prostého líení

života, opustiti pdu pouhé reálnosti a za vedení

Gallandova vniknouti v obvod dekorativní, v íši

ideálných postav, krásn souladných vln linií a seznati,

kterak postavu lidskou lze uvésti v harmonii a orga-

nickou souvislost s ornamentem a architekturou. Ml
k tomu vli a více, ml k tomu i nadání. Nic nechci

rozhodovat! nyní, zda-li pochybil v sebepoznár.í, nebo

odhadovali, ím by se byl stal na poli dekorativn

malby, a zda-lí dobe uinil i ne, když se od ní

odvrátil hned v prvních dobách tuhé a písné discipliny

Gallandovy. Prohlížíme-li nkteré mladické práce sem

spadající, vignety, tituly a diplomy, jež ješt ped
odchodem do Paíže byl provedl, položíme-li vedle

nich onen roztomilý nárt, jenž zstal jediným do-

kumentem Gallandova školení a pidružíme-li k tomu,

co pozdji, teba jen spoe, podobného nartal, nelze

se zavití pesvdení, že i ty provedla ruka, schopná

ovládnouti tento obor, siln tvoili v nm s grácií

a elegancí, jakou dýší Maroldovy všechny práce.

A. Louvrier i P.-V. Galland ekli hned, že jakmile

paížští nakladatelé poznají Maroldovu ruku, ihned

jej skvlými hmotnými nabídkami budou hledt získat

pro své ilustrované knihy a asopisy. Na podzim

pišel L. Maroid do Paíže, a nežli se otevelo jaro,

zapoml na atelier Gallandovo, opustil jeho kvtiny,

bordury a stylisaci, vyšel na ulici, vybral se na

dobytí dnešní, moderní Paíže, objevil se s prvními

pracemi v týdennících a msínících, pak v Salonu

a potom již ne stail jeho hbitý šttec, ani jeho svižné

péro na všechny zakázky, objednávky a pro všechny

lané ruce, chtiv po jeho akvarelech se vztahující.

Paíž pivedla tento talent k rozkvtu a sláv
a Maroid se jí odvil vší svojí prací : vylíil komedii

jejího života. I ti, kdo mli nejsilnjší dvru v jeho

nadání, kdo ukládali v nho nejvtší nadje, byli

pekvapeni, když zahlédli první ukázky. To že postehl

a kreslil onen mladý, zdánliv ve spolenosti až bo-

jácný Pražan? Tyto obrázky plné vn paížských
sal >n a ichu sluncem praženého paížského asfaltu,

že pocházejí od echa, od mladého cizince, který ml
sotva trochu asu ohlédnout} se kolem, natož v tom

závratném víru se orientovati? Ano, stalo se, co se

nkdy piházívá, že cizí, nov píchozí muž, který

jest ostrým pozorovatelem, postihuje v novém okolí

zcela pesn a s podivuhodnou bystrostí všechno vý-

razné, karakteristické, odlišné a zvláštní. Na ráz

a najednou je tím jeho umlecký temperament živji

rozvlnn nežli mnohých, kteí v tomto svt od malika
žijí. A. Stevens je Flám, G. de Nittis a G. Boldini

jsou rodilí Vlaši a pece se stali právem obdivovanými

interprety moderní a salonní Paížanky. Stevens ji

dokonce zrovna objevil. Piauji k nim bez rozpak
L. Marolda, ne pouze proto, že i on nebyl ktn
vodou Seiny, ale že i on se stal umleckým zpravodajem

o eleganci, pvabu, koketerii, roztomilosti a chicu

L. MAROLD. VIGNETA.

MAJ. PANÍ M. BORKLOVÉ V PAÍŽI.

dnešních dcer veliké Lutetie. Byl jejich oddaným pá-

žetem a žízniv pilo oko jeho jejich linie, laskalo jich

mkký vlas, útlý pas, drobnou nožku a v uchu jeho

zachytil se každiký šust hedvábu a krajkových pn
jejich rob a dráždivý zvuk jejich atlasových stevík.
A tím vším naplnil svoje kresby a akvarely. V nich

uložil výsledky svého vášniv velého pozorování

a v nich zaznamenal jejich fysiologii slohem, jakým
jen první moderní francouzští stylisté vládnou.

Jeho pípravy školní k této práci nebyly valné.

ím již byl a ím se stal, dkuje Maroid po výtce

sob. Pouze v prvních zaátcích lpí na nm nco
cizího nátru, v technice totiž, kterou si nemohl ovšem

dvacetiletý mladíek ješt sám vypstovat. Záhy však

se oistil a stal se cele svj, lehký, hbitý, tpytivý,

pronikavý a roztomilý. V Paíži také neinil L. Maroid

nieho jiného, nežli co ped tím v Mnichov a Praze.

Zachycoval typy a scény života na papír a vysílal

je do svta jako perokresby a akvarely aneb je ukládal

do etných román, povídek, novel a dramat za

ilustrace. Pro existuje jediný pramen, jediné zídlo,

z nhož erpá, jedno a žádné jiné. Skutenost, život

z masa a kostí, s teplým dechem a slyšitelným ži-

lobitím. Nic se neohlíží, co bylo a co bude, nic ne-

po ilo-uchá, jak ten i onen se vyjaduje: co má ped
sebou, to zrovna stebe v sebe a jak sám vidí, svým
vlastním citem umleckým nesen, líí tužkou, perem

a šttcem. Z prvu rozbíhají se tyto nástroje po ploše
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s jakousi mladickou geniálností, v Paíži vyrostla

a zúhlednla na zpsob, jenž zahrnoval v sob pro-

stodušnou bravuru a mkkou eleganci. Jen že se tak

šttcem papíru dotýkal. Ale pod tmito doteky vy-

vinoval se obraz plný pekvapujících obrat a fines,

hravých svtel, mihotavých barev, efektních a výrazných

stín, prostouplý zrovna jásavými šlehy a jako ra-

dostnými výkiky. Vytvoil si Marold tak osobitou

mluvu malískou, že ji oko jen ponkud cviené ro-

zeznává snadno mezi všemi jemu nejpodobnjšími

a pi své mkké lichotivosti má tolik síly, že každou

technikou reprodukní vítzn pronikne.

Ruka takto dovedná byla ve službách oka úžasné

citlivosti a poslouchala je do nejmenších subtilit.

Ped svým odjezdem do Paíže chodil Marold po

Praze a hledal koist. Námstí, chodník hospdka byly

mu pístupny a zde si vyhledávalo jeho oko malé,

drobné, stlaené nebo otelé existence. Zdály se mu
zvlášt vynikati z množství, vidl je nápadn charak-

teristické, tu typicky, onde individuáln pibroušené

a v mladickém klopotu nejednou z nich vyrostla

šarže. —
Za svého pobytu v Paíži zmnil se i tu, vy-

rovnal se, zbystil a zjemnil na všechny strany stejn.

Zastihne-li jeho pohled kde jakou postavu, na trotoiru,

na schodech nebo lavicích, na nábežích nebo refugi,

v restaurantu nebo u kavárenského stolku pod platany,

uchopí ji a unese se vší její pravdivostí, rušností

a jejím nelíeným podáváním se. Nešete s ní nieho,

ale také nevyzvedává jeden rys na úkor druhých,

nepodtrhuje jenom nkteré jednotlivosti
;
jde mu o ce-

listvý zjev a v souladném celku podává jeho pravdivost.

Každým rokem, ba každým msícem zostuje se jeho

organ receptivní, vidí stále podrobnji a subtilnji,

až na konec je jak momentní aparat fotografický,

jemuž neujde nejmenší pohyb, žádný úklon hlavy,

obrat trupu, jeho nachýlení, složení a innost rukou,

zavlnní rt, rozlet vlas, záhyb šat, poklesnutí kolen,

vzpružení úd nebo jich ochablost. V jeho oku

projektuje se vše mžikové a prchavé a do jeho sítnice

vtiskuje se vše malebné, výmluvné a výrazné. Vše

malebné ! Od ojedinlých, isolovaných, jakoby cviných

typ pišel Marold záhy k celku. Jeho lidé žijí, od-

poívají, veselí se, milují a vzdychají ve svém okolí.

Je to architektura ulic, jsou to bohaté salony, vzrostá

parky, paluby lodi a pobežní pláže. Mají kolem

sebe ticho nebo hluivý šum. Co je v nich, jest

i kolem nich: ruch kolotavého života, sms jeho

tvar, barev a hlas. Koáry drní po dlažb, vody

fontán pleskají, listí padá, vtvice praskají pod krokem,

písek skípe pod nohami, dti skotaí, hovory se

kižují, pohledy poletují a déš pleská. Atmosféra

obaluje všechno, tu teple a rozhívav, onde mlhav
a studiv. Svit lampy šíí se komnatou, svtlo denní

proniká okny, skulinami mezi záclonami, prolamovanými

storami, nebo uléhá v kmitavých záblescích na lidech

a pedmtech venku.

L. Marold šel svtem, kráel životem, pohlížel mu
z blízka, zcela z blízka upen do oí, il jeho vni,
opojoval se jeho šumem a ím rychleji proudil a try-

skal kolem nho, tím radostnji sledoval jeho projevy.

A pi tom byl malíem nejistšího zrna. Nikde zetel-

nji, totiž nápadnji, se to nejeví, jak v jeho ilustra-

cích francouzských autor. To nejsou pracn, na zá-

klad vypravování zkonstruované novelistické scény,

nejsou to makavé obrázky a nejsou zde proto, aby na

nich tená mohl se pesvditi, že je tu do písmeny

vše, co práv na vedlejší stránce etl. Marold pro-

kládá text výjevy a momenty, v nichž není stopy

banáln ilustraní práce. Slyší hovory lidí a pi tom
tyto vidí. Vidí je živé, agilní, pohnuté nebo klidné,

vášnivé nebo spokojené v plné malebnosti zjevu, po-

hybu, posy, skupin, sdružení a lokality. Každá jeho

ilustrace má proto svoji samostatnou existenci, trvá

i když ji vyjmete ze stránky románu nebo povídky

a je pro karakteristické, pro jeho eminentn malíské
tvoení, že na píklad všechny krásné, skvlé obrázky,

jež od tí let se objevovaly ve »Fliegende Blátter«

vznikly beze slovního podkladu jedin z malebného

nazírání, z výtvarného myšlení, z Maroldových vlast-

ních pedstav a z jeho životních posteh. Redakce

pak ze svých zásob hledávala k nim vtipový doprovod.

Práce její asi stží byla obtížná. Maroldovy scény

z high life nebyly zvlášt sestrojené situace, byly to

jen pohledy do rodin. Elegantní dámy, rozvité sleny,

vážné matróny, mladistvé a svží manželky, moJní
hejskové a vážní muži tam stojí, hovoí, poslouchají

a dvrn se svují. Mluví ! Hovoí ! Neznám hned

druhého umlce malíe, který by dovedl mistrnji ped-
vésti osoby mluvící a hovoící, který by svými vý-

tvarnými prostedky dovedl dokonaleji vystihnouti,

kterak se hravé, lehké i vážné a vzrušujíoí slovo kon-

versnce dvou, tí osob v jich fysickém zjevu obráží.

Hovoí-li jeho osoby, pak jsou výmluvné každým
hnutím a vší svojí fysiognomií

;
naslouchají-li, pak po-

slouchají zrovna celým tlem. A v tom není zbla pe-
hnanosti, žádného schvalního sesílení, všady jen samo-
zejmá, vitelná pirozenost a pravda. Pece však má
jejich výmluvnost a hovornost svoje zvláštní sídlo.

Oi Maroldových postav, zvlášt žen, jsou jejich sídlem.

»Oko, do duše okno« možno jim dáti za spolen
motto. V oku Maroldových žen jen sestedn všechen

jejich život. Velost cítní, šelmovská hravost, mlhavý
smutek a prchavá ledabylost tchto útlých dcer našich

dn vystoupne v nich díve, nežli se adekvátní slovo

dostane na drobné jejich rty. -

—

Na obálce eského vydání Zolovy »Paíže« jde,

krokem lehounkého ptáka jako pestitý stín po Plae
de la Concorde žena. Dívka nejspíše, možná i vdaná

paní, útlá v pasu, elegantn koketního pohybu, roz-

svtlené pikantní tváe, šat nejnovjší mody, samé
falbala a frou-frou. L. Marold neznal jiné personifikace

velkého msta, žena Paížanka posledního chicu, nej-

novjší »hry«, byla prvním jeho vtlením,



Jedna z posledních prací Maroldových jest onen

kvt lotosu, který na zrcadlivé vod Nilu voní, kde

z velikého bílého kalichu vyrstá nádherný zjev ženy,

jejíž sliné nahé tlo vlní se a chvje jak zeená pohyb-

livá hladina a je velé jako vánek léta. Jak se tisknou

její údy k sob, jak stoupá a klesá rythmus jejich

obrysových linií, jak vášniv sní její pimhouené oko

ve stínu temn husté zmti kypícího vlasu ! Její krása

je pravdivá a niím nekorigovaná, odhalila se umlci,

který se jí opíjí, její vlnní se ho dotýká a on také

vypráví o její zvláštní sladkosti.

Mezi obma, mezi onou Paížankou graciesní ko-

keterie a touto nahou krásou, stojí všechna dlouhá

ada ostatních žen Maroldových. Žádná z nich není

chladná nebo mrtvá, všady v nich perlí a mihotá se

život. Umlec ponechal jim vše, ím honosí se jako

opíjejícím majetkem. Slínost úd, velou pružnost

masa, útlou plnost úd, ondulaci linií, omamnou vni
tla, krásnou vlánost jeho pohybu a posy. To mají

ty, z nichž poslední rouška padla, jež nahé se zrodily

a nahé zstaly, nebo ze snhu prádla své údy oslniv

vynoují. Ty které v salonech sedí, do coseuses se

zahoují, na otomanách se povalují, po písku se pro-

cházejí, sluneníkem jako hravé koky do vtviek
kovin bijí, v ústraní ekají nebo se svými sny v dáli

letí, to jsou rodné sestry prvních, na jichž tle korset

pevn sedí, jichž adra se v oteveném šat melodicky

vlní, jichž vlas je módn volné úpravy, a jejichž as-
naté sukn šustí a šumí, každý pohyb prozrazují a-jej

zakrývají. Odívají se v šat nejnovji vymyšlené mody,

hledané peplnnosti nebo zúmyslné jednoduchosti,

a s ním jsou srostlé, ztotožnlé. Každá pehnanost

a extravagance toalety stává se na nich pirozenou

a malebnou. Jsou plny fines a rozkoše.

Marold o svých ženách nefilosofuje, nekáže jim

morálku a nepe se s nimi o úkol života. Pohlíží na

n jako na sted svého malebného svta, jako na živou

tepnu všeho jejich okolí. Jejich moderní krása jej za-

ujala a stal se interpretem jejich elegantní hladkosti

a hadovité živosti. Jejich chic a smavá koketerie, která

se stala jejich pirozeností, nalezly v Maroldov umní
hlasatele, jenž je do písmeny vrným a do posledního

dechu nadšeným.

Adamové tchto Ev za to nejednou bývají postiženi

umlcovou ironií. Ne vždycky. Mnozí mají mužné vy-

stoupeni a pirozenou eleganci, mnozí starci jsou roz-

tomilí jako Maroldovy šedovlasé matróny, ale vt-

šina z nich jsou prázdní gomeuové, blaseovaní po-

valovai, pedasn zemdlelí elegánové v korektním

šat, který ale široce se klátí po jich nestatených

tlech, s naechranými a napálenými vousisky a se-

šklíbnutou tváí koi vtlaeného monoklu.

Záhy se usadil Marold v salon. Vrozený smysl

umleckého luxusu, dístinguováného bohatství a ma-

lebné rozmanitosti jej sem zavedl. Zdržel se tu déle

a radji než v košatých alejích nebo zamlklých parcích.

Naplnil je vždy vším, co blahobyt s umleckým vkusem

L. MAROLD.

MAJETEK PANÍ ZD. MAROLDOV V PRAZE.
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zdražený z obytného pokoje iní pro-

stor mkký a lichotný. Silné orien-

tálské koberce tlumí kroky, na sto-

lech stojí úhledné náiní, pkné pí-

bory, leží blostné ubrusy, na stnách
deštní, ezby a gobelíny, na eta-

žérách a krbech ínské vásy, drobné

bronzy, tpytivá skla, drahocenné

hodiny. Kvtiny voní, lampy lij ou

své svtlo, hedvábný povlaky co-

seuses, lehounkých židlic a pohodl-

ných sedadel se skví, teplo, barva

a svtlo vyplují prostor. — To byl

Maroldv svt, v nmž všechno žilo,

co v nm zobrazil. Sotva jsme mli
nebo máme umlce, který by byl

tolik pirozené vervy, tolik bezpro-

stední pravdy a s tolika vkusem a

jemnocitem uložil do svých obraz
jako L. Marold, u nhož všechno

žilo od kývajícího péra na pepl-

nném módním klobouku dámském
až po poslední táse nkterého ko-

berce. Jeho práce budou vždy vy-

právti o tom, jak se dnes ve velkém

mst ubíjí as, jak dnešní muži a

ženy sedí nebo se pohybují, jak se

odívají a jak spolu hovoí. Budou
vyprávti o kráse a pirozené nebo

rafinované koketerii dnešních žen,

0 jejich parfumech a jich specifických

zvláštnostech, jež nesdíli se žádnou

ze svých pedchdky. Marold byl

díttem své doby, jako málo kdo.

Souvisel s ní každou ivou a jeho

pebystré oko bylo oko let devade-

sátých, jeho ruka byla nervosní ruka

muže a umlce téže doby.

Ku šttci olejovou barvou na-

pojenému, sáhnul L. Marold zídka.

1 v Paíži málokdy. Jakoby mu jeho

trochu tžká a zdlouhavá technika

byla na obtíž, jakoby mu stžovala

jeho chvatný let a jakoby se bál,

že tento tuze k plátnu pilínající ná-

stroj by zdržoval jeho klokotající ra-

pidnost produkce. Ale Marold miloval

barvu od svých prvních poátk a

jeho »nejernjší« kresby, jeho mo-

nochromy jsou jen a jen záivé po-

lychromie. Black and white kreslil

,

co v pestré barvitosti vidl a ml
stále ped oima. Forma a barva byly

pro souasným výrazem a projevem

života a nikdy neoddloval jedno

od druhého. Nadýchaný sametový,

prašný pastel a lehounký transpa-



rentní a živý akvarel byl mu nejmilejší technikou a maloval barevnými kídami a vodovými

barvami zhusta i tenkráte, když vdl, že pracuje pedlohu pro ernou xylografickou reprodukci.

Na poátku jeho dráhy je ^Vajený trh«, na konci nkolik barvou i tvarem skvlých de-

korací a hlavn »Bitva u Lipan« : olejomalba, panorama, obraz historický. Ti tém nové úkoly

pro a málo co zstal kterému dlužen. I velká scéna bitevní a divná i dobrodružná výzbroj

vojín patnáctého vku, nabyly pod jeho rukou pesvdivosti vidné skutenosti. Byla to málem
improvisace a pece mohla by se bitva lipanská státi zárodkem nové eské malby historické,

proniklé životem, prosycené pravdou, zalité svtlem. — Byl to krásný a bohatý život, který

Marold žil, a který s ním vzal za své. Byl to zjev a temperament umlecký od hlavy až k pat,

od prvního postehu až do posledního trhnutí a kmitnutí šttcem. — Dovedl oko potšit a mysl

zaujmouti a byl filosofem malíským, totiž v tom smyslu, že rej a kolotání dnešního života

pro mly význam života vbec. Nechal jej mluvit, naslouchal jeho šumu a ei a když sd-
loval, co slyšel, inil to se zvláštním, lehkým a zcela osobivým pízvukem živého a roztomilého

vypravovatele, který má krásnou distingovanost a velou vroucnost. Tyto dv vlastnosti tvoily

nejvlastnjší základ jeho umlecké fysiognomie ve dnech jejího plného rozvinu.

L. MAROLD — ILLUSTRACE
Z JOKAJOVA » SEN A ŽIVOTA

MAJ. P. GABRIEL DE KADAR V PAÍŽI.
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= O MAROLDOVI OD W. RITTERA. =
Ten dobrý hoch LudR Marold, kterého jsme velice

milovali, bude platiti v pamti budoucích, jak se nám
zdá, za dokonalý typ paížského illustratora
z poslední tvrti tohoto století v tom smyslu, v jakém

se až dosud užívá slov i Ilustrátor a paížsky. Byl
on vskutku mistrem v umní pipoj iti k jakémukoli

danému textu píjemné < brázky více mén piléhající,

ale neznal nebo nemohl uskuteniti dekoraci knihy

zítka, jak nám ji < hlasují nech již Steinhausen ve

své Chronik d e s Brentano, nech Grasset ve svých

Quatre his Aymon nebo Mucha v Ilsée. Jeho

slovanské vrozené dary lehkosti, elegance, vervy,

smyslu pro ženu podráždily a vypjaly se do krajnosti

pi setkání s Paížankou, tak že se stal pes den

rozkošným jako ona, frivolním, povídavým, mnil se

jako ona mní každý den svou toilettu, a pi tom

zstával vždy svrchovan svdným. Jean Lorrain jej

dokonce pirovnal ani nemrkaje k Watteauovi; ale

jaký to byl demokratický- Watte au ! Vskutku jsou jeho

obrazy plny zábavného šustotu hedbávných živtk
a brokátových snrovaek, velmi hbitého klapání la-

kovaných pantofhk po voskovaných podlahách, vbec
všeho povrchního chicu, který potkáte v ulicích velkého

msta; ale velkou dámu znal málo . . stává se ostatn

tak vzácnou dneska. Za to nezstala žádným více

tajemstvím pro oko i ruku toho velkého naivního

hocha, okouzleného každou mimojdoucí, koketnost ma-
lých drzých klobouk s vyzývavým chocholem a starost

o záhyby šatu, který obratn pozvednut odhaluje

pkný kotník a poletuje nad mnohoslibnou nožkou.

A obzvlášt, daleko lépe ješt než oblékat, dovedl

svlékat své malé koketní mstky
;

a jeho kresby

ženských akt mají velkou chanci, že zstanou typickým

dokumentem vkusu velké massy našich souasník. Na
neštstí byl Marold nutností piveden k tomu, aby

vyhledával hezkos v nahot: je faktum, že jeho krátký

život nedopál mu ani asu, ani práva, ani snad

možnosti, aby vyjádil krásu masa a drzost smyslných

linií v celé grandiosní harmonii nebo pyšné písnosti

velkých koncepcí dekorativních. Josiana Victora Huga,

Nichina Hugues Rebella, Péladanova princezna z Este,

ženy velkého stylu ve zlém, nebyly by mu nijak

svdily
;

byl by je snížil až na úrove prodavaek
nebo zákaznic velkých módních závod Ale kdo má
právo vyítati umlci, že nepil práv z oné sklenice

místo té, kterou mu nutnost a okolnosti zápasu pro

existenci vtiskly do ruky? Jsa pirozenosti pekypující,

která mla nutn potebí klidu, mla-li jiti vykázanou

cestou, nebo která by se byla mla voln vyliti ve

velkých podnicích, ten muž, který v tolika vzhledech

zstal díttem, byl odsouzen k nucené práci abych

tak tekl žurnalistické, k dodávkám na uritou hodinu,



MAJETEK TISKÁREN LEMERCIEROVÝCH V PAÍŽI.

L. MAROLD. POD-
ZIM. Z CYKLU
RONÍCH POASÍ.

k nepetržitému vydlávání. A vezmeme-li tyto okol-

nosti v úvahu, objeví se nám jeho zásluha v celé

své ohromnosti : Marold zaujme místo a obstojí estn
vedle Vierge i Chéreta, je dokonce pvodcem nové

skupiny
;

nová mlhovina tvoí se kolem nho na

dnešním umleckém nebi
;

je zejmo, jak mnozí ho

plagují a žijí z nho; ale práv ten zástup drobných
napodobitel smšnou inferiorností své bžné produkce

vzdává nejvyšší a neoekávanou est jeho talentu

plnému vervy, lehkomyslnosti, nenucenosti a jistého

vrozeného vkusu, talentu utvoenému ze šlehaného

snhu a ze šampaské pny, chcete-li, a pi tom
opepenému trochou smyslné žádostivosti a zrnkem
zdravé naivnosti. — Praha pjila ho Paíži, která na-

pustila svými miasmy jeho nervy, jeho maso i smysly,

poznamenala jeho dílo a ponechala si obé, dílo i au-

tora. Nech si zstal echem srdcem i národností,

nech umel v Praze, to, co po nm zstane, je skoro

výhradn paížské. On byl s politování hodným a skoro

dojemným pvabem zárove ztraceným synem svého
vlastního talentu i své vlasti : a návrat jeho byl ná-

vratem marnotratného syna — a kdo nám poví jak

marnotratného ! — a jeho smrt byla národním neštstím
pese všechno.

A jist právem! Nebo nech tomu bylo jakkoliv,

on dlal opravdu est Praze ve veliké Paíži.

V Praze, v sobotu 4. února 1899.

MAROLD VE VZPOMÍNKÁCH PÁTEL.
Drahý Ludvíku !

Jak dlouho nepicházíš !
— ekám na T, jako T

ekají ješt Tvé pastefy, ty nedokonené tváe nko-
lika Paížanek, jež Jsi naposled nartl na karton a jichž,

nevyslovené oblieje zvdav na mne hledí, jakoby se

tázaly, kdy nad nimi znovu zastaví se Tvoje ruka a do-

koní to, co z nich stvoilo se v Tvojí hlav a vy-

kvetlo v Tvém nadšení ! Kdy vrátíš se k svému Lulovi,

abys dokonil jeho podobiznu? ... A co jiných prací

T ješt eká — netrpliv eká.

A s nimi cítím, jak zachyceny zstaly v našem

útulném byt draperie všech tch nadšených tužeb,

jimiž jsi denn jej dekoroval, jak v tch tžkých, vy-

bledlých látkách spí duhy Tvých delikátních barev

a jak v mkkých tch sametech a plyšech ješt z-
staly zachyceny stopy ladných postav, jež vábil Jsi

z Paíže k nám na eský obzor. —
Všichni T ekáme, až vrátíš se z dlouhé své

cesty. Zaiím žiji zde s Tvými pastely, s Tvými kar-

tony a v rodin tch elegantních a oduševnlých
postav, jež Jsi vykouzlil a v ovzduší tch vidin, jež

osielé, tuším vznášeti se budou nad Tvou schnoucí

paletou. — Vra se

Tvá
15. ledna 1899. Zde n k a.
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STOJÍ PEDE MNOU JAKO ŽIVÝ: SE
všemi vráskami, které osud vepsal v tu mladou, ryze

umleckou tvá. Šttcem svým psal o radosti ze života

a osudem svým byl hrdinou tragedie. Typ smutného

zaátku a smutného konce eského umlce.
A vidím jej tak jako tenkráte, když potkali jsme

se v zahrad Luxembourgské asn z jara, v prvních

msících jeho pobytu v Paíži. Sešli jsme se pod tmi
starými jasany, v jichž lehounkém stínu již Frago-

nard a Lancret hledali inspirace ke svým paížským
typm, pod tmi starými vtvemi s lesknoucími se

drobnými lístky, kde v prvních jarních dnech v písku

se hemží dti, matky, chvy, kde vše pebíhá jako

spité, rozdráždné dubnovým sluncem. — Marold tu

stál a rozhlížel se. Pozorovala jsem jej chvíli, v roz-

pacích mám-li se k nmu piblížit. Vypadal smutn
a podráždn, asi jako hladový, hrdý lovk, ped
tabulí pichystanou jiným . . .

»A Vám se tu njak nelíbí, i co?« pravím k nmu.
»I co vás napadá, ale jsem nešasten, ne proto,

že by se mi tu nelíbilo; naopak, já to cítím všechno

jako by to byla moje krev, ale když musím dlat

MAJIIEI. GABRIEL
DE KADAR V PAÍŽI
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nádennickou práci, musím pausírovat vzoreky, co je

do takového života !« To ekl s jistou trpkostí, hlasem

prochvlým ironu, v nmž ješt nezvítzila resignace

a rozhlédl se po pestrých, hrajících si dtech ve svtlém
vzduchu ranní Paíže.

»To, to, to je pro mne, takové vci, jak je to

tu krásné, ale už to tak bude mj osud, že mne za-

páhnou jako vola do pluhu a snad nikdy se nedo-

stanu k té pravé, radostné práci !« A ty krásné, pro-

nikavé, jemn pozorující oi syna isté arijské rasy,

zazáily jakýmsi pevným již rozhodnutím. »No, jen

když jsem se sem dostal, to je to hlavní, snad se tu

neztratím, i kdyby mi z Prahy už nic nedali . . .

A z Prahy nic nedali, a Marold se neztratil . . .

V duši jeho bylo již rozhodnuto, že opustí Gal-

landa a pjde za hlasem svého srdce. Ale co k tomu
bylo síly ducha zapotebí, zahodit to jho ponižující

almužny, jíž se íká státní stipendium a pustit se

proti vli všech •> dobrodinc « za

cílem naprosto opáným,
než jaký mu »znalci« urili! —
A pec, v dob té visel již v ru-

dolfínské obrazárn Maroldv V a-

jený trh, mluvící tak pesvd-
iv o smru, jímž jeho duch se

nesl! Na základ práv tohoto

obrazu, dýšícího životem a vzdu-

chem, byl Marold do Paíže po-

slán. Aby mohl studovat a ve
smru jemu sympathi-
ckém se zdokonalit? —
Nikoli. Byl dán jako do klatby,

k úctyhodnému, ale venkoncem
protichdnému mistru, dekora-

nímu malíi, Gallandovi, jehož

šablonovité, korrektní a staro-

módní, allegorické výtvory u aka-

demicky smýšlejících a akade-

micky umní posuzujících esthe-

tik budí snad obdiv, ale v duši

Maroldov rozdmychovat mohly
jen odpor. Tak bylo již naped
v Praze od dobrodinc ureno,
nejspíše za souhlasu všech: ím
je umní zdlouhavjší, tím více

že obsahuje morální hloubky.

Myslili, že lehkost, diskrétní pi-

kantnost, elegance a grácie Ma-
roldovi vrozené dají se na ko-

mando zamnit akademickou ša-

blonou a korektnosti. Marold

však nestál o tu est být pre-

miantem
;

jeho jemný umlecký
temperament cítil píliš oste hrot

ironie, jaký mu znalci a dobro-

dinci vrazili do srdce. A duše

SMRY.

jeho toužila po boulevardech o tisíci koárech, ca!é

concertech se svými guirlandami elektrických svtel

;

nesla se na ty boulevardy, po nichž vedle zlatovlasé

kokety v krajkových sukních, tiše a smutn táhne

rodina žebrák a kde vedle drahou jednoduchostí odné
dámy velkého svta, kupující si u zasnženého kiosku

gardenie, vychrtlý déclassé pojídá z hlinné misky la-

cinou polévku vaenou na ulici. Pepych a smutek

hypercivilisovaného stedu kulturního svta staly se

pedmtem jeho lásky. A pro tu lásku vzdal se do-

brovoln stipendia a žil jako pravý duševní aristokrat

v bíd. Že nikdo v Praze se neozval, když mu bylo

stipendium odato, zstane nám trvalou hanbou.

»Ten ert, který Maroldem šije, musí se mu vyhnat

z tla, bu a je z nho umlec »užitený« nebo a
zhyne !« Tak rozhodli tenkrát v premianty vící do-

brodinci. Když už se za drahý mamon nkdo do ci-

ziny pošle, a se tam uí, ne to, k emu jej píroda

urila, ale co oni, ti chlebodárci uznávají za prospšné.

Co na tom, že duše umlce pi
tom trpí a hyne ....

Jak Marold strádal, jak byl

nešasten a opuštn, když mu
bylo odato stipendium, zvdli
jen ti, kdo s ním se stýkali;

byl docela opuštn až do chvíle,

kdy se ho pan Hynais ujal.

Nechal ho pracovat ve svém
atelieru, jeho jednání schválil a

mluvil rozhorlen proti tm, jenž

Maroldovo nadání v Praze nepo-

chopili. Sám pak mu laoparil

práci, která vlastn u nho byla

objednána: byl to tit. list pro

Catalogue des Arts décoratifs,

jímž Maroldv osud za nkolik
dn byl obrácen. A pak nastala

kariéra slávy a uznání, tak že

i v Cechách zaínali si Marolda

všímat. — S jakým obdivem

i úctou vyslovováno v Paíži,

v kruzích literárních i výtvar-

ných, jméno Maroldovo, byla

jsem astým svdkem. — A ím
vtší úcta byla vzdávána jeho

talentu, tím trpí jest výitka, že

Marold se musil živit illustra-

cemi. Není pravda, že on sám
tomu tak chtl. Jeho snem bylo

dopracovat se k samostatnosti a

malovat obrazy, šttcem i barvou

ešit problémy^ svtla a vzduchu
;

a na jeho kresbách je vidt, že

vlastn byl malíem celou svou

bytostí. Jeho páním bylo žít

a psobit v Cechách, ale naše

veejnost tak tupá k osudm

L. MAROLD.

ILLUSTRACE 7. GUII.I.A UM KOVY KNIHOVNY.

MAJETEK NAKLADATELSTVÍ BURELOVÁ V PAÍŽI.
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umlc, chovala se i tup k Maroldovi. Nenašel

se ani jediný mecenáš, jenž by byl vycítil jeho

jemný koloristický talent a troufal si íci : dost,

sic utoneš, tvj talent mže výš a já ti dáni k jeho

vývinu prostedky. To, že dali malovat Maroldovi

panoramu, bylo by jen ironií nazývat pochopením.

Byla to nádennická práce, jíž se otec a manžel po-

drobil, kterou však umlecké jeho srdce muselo pra-

covat s nechutí. Ale tak, jen tak se u nás podporuje

umní. O njakém porozumní a pochopení v pravý

as nemáme dosud ani jediného píkladu. Mecenáše,

jenž by byl nadán onou jemnou intuicí znalce a do-

vedl skutené talenty v jich zárodku vyslídit,

vbec nemáme.

A pece Marold s touto svou slavnou kariérou

nebyl spokojen. Vím dobe, jak mluvil tenkrát, když

v Meudonu jsem ho navštívila. Obýval se svou rodinou

rozkošný dm uprosted zahrady, z níž vcházelo se do

velké, s bezpeným vkusem zaízené dílny. Byl v té

dob v nejvtším rozkvtu, a

nakladatelé jej obcházeli jako

impressariové slavnou primadonu,

A pec, bylo cosi tak smutného,

unaveného v oích slavného i 1 1u

-

strátora. Vyzaoval z nich smutek

plný tušení neskonené cesty.

Podvdomí blízké smrti ležGo

v hlubinách tchto zrak. Mluvil

o Cechách s horoucí touhou a

ukazoval mi krajináské studie,

intimní, s nesmírnou láskou malo-

vané, které však zstávají svým
skrovným potem vzácnosti v jeho

tvorb. »Bože, kdybych tak mohl

jen pár msíc žít v Cechách,

na venkov a malovat, co bych

chtl, « pravil s bolestným povzde-

chem; pouze oi svítily smutn,
ale on sám si nenaíkal. A tu

zastavila jsem se ped krásným,

nedokoneným portrétem jeho sy-

náka Lulu, jehož koloristická

finessa, svtlé vlásky a polostíny

inkarnátu, jakoby inspirovány

paletou Reinoldse nebo Gains-

borougha, a bylo mi tenkráte

Marolda nevýslovn lito. A po

stolech i po stojanech to množ-
ství zapoatých kreseb, které

Marold provádl s pílíjako obrazy,

stale studuje živý model a živé

kolí. Ten dsný chvat a shon,

jakoby si stále odbýval proza-

tímní práci a pipravoval se ku
konenému vlastnímu tvoení

!

Jak oprávnna byla tato jeho

tcuha, víme dnes všichni. Vzpo-

/

L. MAROLD.

ILLUSTRACE 7. GUILI.AUMEOVY KNIHOVNY.

MAJETEK NAKLADATELSTVÍ BOKELOVA V PAÍŽI.

minám si na slova Goncourta o Maroldovi, která

jsou smutným potvrzením toho, že Marold byl hoden
osudu vyššího, než illustrovat na kommando a živit

se umleckým žurnalismem. Když pan PaulMa rgueritte

odevzdával Goncourtovi svj román slovanského svta
v Paíži »Ma Grande, « illustrovaný Maroldem, pravil

k nmu Goncourt, jak vysoko cení talentu Maroldova
»plus parisien qu’un Parisien« — a litoval, že

umlec toho zrna, musí se spokojovat pouhými me-
chanickými reprodukcemi svých kreseb. »Ivdyby to

byly originály, bu leptané rytiny anebo litografie,

patily by smle do sbírky mezi Fragonardy a Lan-
crety, protože Marold tak jako oni, vycítil pímo klas-

sicky svou dobu.« To výrok Goncourta, velkého bás-

níka a znalce všech umní výtvarných.

Sám pak, jak známo, požádal Marolda, aby vy-

zdobil kresbami nkteré jeho knihy. Kdykoliv si na ta

slova vzpomenu, jež tenkráte s hrdostí o svém krajanu

jsem vyslechla, cítím z obdivu Goncourtova palivou
výitku, pro vlastn byl Marold
odkázán na mechanické repro-

dukce? V tom práv spoívá
tragika Maroldovy existence. On
v chvatu svého tvoení ani asu
nesml ocenit své práce a zvnit
je leptáním. Srovnejte každou
reprodukci mechanickou s origi-

nálem, jeho vzdušné, svítivé,

bitké akvarelly s reprodukcí na
síti, a ovane Vás smutek jako

po nem na vždy ztraceném.

A tisíce originál akvarel Ma-
roldových roztroušeno po svt,
Mnichovskou Pinakothéku jich

zdobí nkolik, ale v jeho rodné

zemi nemáme po nm skorém
nic. V jiných zemích, vyskytne-li

se talent té grácie, jemnosti a

životnosti jako Marold, nalezne

pochopení aspo u nkolika zá-

možných lidí, kteí pak, když
osudem kariéra umlcova je pe-
rvána, právem mohou se chlubit

že oni to byli, jenž záhy talent

pochopili a podporovali. U nás,

dokud Marold nebyl slavným

v cizin, nikdo jej nepochopil,

a když se slavným stal, nikdo

neml peníze, aby práce jeho

koupil. — Kde je tedy ta spo-

lenost, která má být výkvtem
kulturní výše národa a svým
imperativem dovede íci: »Tys
naší chloubou a my budem tvým

základem ?« Existují takoví lidé

u nás? — A kdyby Marold

žil, uinila by naše spolenost
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nco pro nho, ab}i se dostalj.k nejžádoucnjšímu

svému cíli k malb portrét?

A pec, dával nám tušit svými kresbami, z nichž

mluví duše individua, nejen z oí modelu, ale i ze

stn, z nábytku, z celého okolí, jaké by byl dovedl
malovat portréty ! Tch nkolik barevných pokus, jež

po Maroldovi zstává, ukazuje jasn, jakého jemného
koloristu jsme v nm ztratili. Kdyby se byl narodil

v jiné zemi, snad ve Francii, byl by se rozvinul do

celé své výše i šíe, a stál by na rovni nejen jako

illustrátor, kreslí, ale i jako portretista, malí elegant-

ního svia, vedle jmén : Stevens, Heilbuth, de Nittis,

Boldini, Gandara, Alexander . . .

A my? Spokojíme se blahosklonným uznáním jeho

existence a myslíme, že je zútováno, nabídneme-li

umlci takové hodnoty, jho ponižující sinekury, ve

form titulu professora. zdenka bralnerova.

NEMYSLÍM, ŽE UŠKODÍM MAROLDOV PA-
mátce, když prozradím s jakým vysvdením byl pijat

na pražskou akademii — Freihandzeichnen : ungen-
gend — Dejž bh, aby se dotyný pan proessor

ješt astji tak zmýlil!

*

O JEDNÉ STRÁNCE MAROLDOVA UMNÍ SE
dosud nikdo nezmiuje, jakoby stailo, když píše se

o tom jak uml »kuchait barvy« a pomíjí se to druhé

kuchaení. Bylo to r. 1889 po Kristu v dob velikého

dalesu. Bydleli jsme spolu v hotelu »de l’Avenir«, rue

Madame, poblíže Luxemburku, do kteréž tvrti oby-

ejn všichni »od nás«, bezpochyby s ohledu na

blízký a tak vábný »Boul Miche« zapadají. — Pan

Anger nežádal nic víc než (!) padesát frank za pokoj

v pátém poschodí s vyhlídkou na nebe; nebylo v nm
nic celého než malá kaménka, která si náš mistr ješt

na své vlastní útraty za ti franky poídil. A na tch
Márold' rozvinoval svj druhý talent. Mohu Vás ujistit,

že pod jeho rukou povstávaly na nich pravé delika-

tessy ! Ješt dnes ho vidím, jak peliv vykládal na

journal všechen potebný materiál a s jemností sku-

teného kuchaského umlce namáel ízek do vajíek,

obaloval moukou a kladl na rozpálené máslo. A na

podaené výtvory tohoto umní, z nichž se kra ne-

odlupovala, byl Marold snad pyšnjší nežli na svj
nejskvostnjší akvarel!.

*

MAROLD BYL PÍTELEM POVAHY NEJUŠLECH-
tilejší, umlec povahy velmi skromné. Nkolik dní

ped smrtí zaslal mi album svojí krásné panorámy s v-
nováním : »Mému drahému píteli .... aby vdl jak

se panoráma nemaluje« — Nemohu Vám ani íci, jak

hluboce mne to dojalo. r. vAcha.
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«

Z MAROLDOVÝCH ZÁSAD. Seznámil jsem se s Maroldem v Paíži a hned jsme se rozhovoili o Aka-

demii Julianov, nejhlavnjší ze soukromých škol tamních, zde jsem pracoval v atelieru professor : Bougucreau
a Ferier (v každém atelieru uí profesoi dva, a sice stídají se každého msíce, aby korrektura nebyla stále

táž.) »Neradim Vám žádnou školu'« vpadl mi Marold hned do ei, jakmile jsem mu ekl, kde jsem zapsán.

»Je to umrtvování duše. Také jsem pi svém píchodu do Paíže byl zde ve škole. Ale musil jsem odejiti.

Zprotivilo se mi stále totéž malovat za tchže sarných okolností v tomže svtle, v témž tónu a v téže nálad.

Stále stojí nahé tlo, stále se opakují tytéž modely, stále tyiéž školácké posy, stále týž vzduch akademický.

Ostatn: Kde stojí psáno, že se malí má uit pouze na lidské nahot, lidské kži, lidském svalu? Zstate
doma a kreslete a malujte kde co vidíte a jak to vidíte : tu židli s podlahou, ten šerý koutek pokoje s per-

spektivou parket i vzorku kobercového, okno s pohledem do ulice i vtví stromových. i myslíte, že je to

snazší? i myslíte, že to malí není povinen tak pkn udlat? nebo že to není tak zajímavé a krásné? Vše

je krásné a zajímavé, když to jako umlec vidíte, vše malí má umt, ke všemu má být stejn spravedliv,

protože vše má samo pro sebe duši, výraz jako obliej lidský: a proto je ve skutenosti všecko tžké,

rná-li to býti dobré, a kdo dobe umí vidt a podat jeden pedmt, je mu vše jedno. « Maroldovi bylo ovšem
tak lehko mluvit! — A pak pišel on do Paíže vlastn hotový mistr, kdežto já byl zaáteník a pokud jsem

mohl, školu jsem nevynechal, a slova Maroldova jsem považoval a považuju za svátou pravdu. Uposlechnouti

jsem jej nemohl prost z té píiny, že nebyl jsem na tom stupni, aby autokritika mi byla mohla nahraditi

bezohlednou korrekturu uitele. — Myšlénky však mladého mistra jsem si dobe zapamatoval, a jestli nemohu
ruiti za slovnou pesnost toho, co z úst jeho uvádím, ruí za vcnou pravdivost tchto ryze moderních

a ryze umleckých liberálních názor — jeho díla. — Mnichov, 14. I. 1899. L. KUBA.

= L. MAROLD.
DVA NÁRTKY KU
»GRAND PRIX« =MAJETEK TISKÁREN LEMF.RCIEROVÝCH V PAÍŽI.
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L. MAROLD. — DVA NÁRTKY KU PLAKÁTM.

MAJETEK TISKÁREN LEMERCIERUVÝCH V PAÍŽI.

MNICHOV — ZA MAROLDEM. Ve zdejším »Kunstvereinu« bylo tetí nedle v lednu živo a sice celý týden.

V místnostech toho spolku totiž, jak známo, každého týdr.e mní se vystavené obrazy. V sobotu dopoledne

pošle sem malí co chce, jury všecko šmabem pijme — až na »estné« výminky — a v nedli ráno tyi
prostorné sály oteveny jsou obecenstvu zdejšímu. Procházka komnatami, umístnými v zadní ásti zdejšího

královského paláce, je pro zdejší publikum tak íci nedlním korsem, a bez ohledu na jakost výstavy je

zde každou nedli plno, nebo je heslem »Pod arkady!«*) ídí se všichni a všechny, kdo si chtjí trochu zako-

ketovati a pochlubiti se navzájem tím, ím je píroda obdaila nebo krejí vypravil.

Ale nedlí se také pravideln koní zájem pro výstavu a ve všední den padá tu do oí jen — roz-

sáhlost dvoran. Aby jimi proudily davy po celý týden až do pátku do tmy, aby ony davy bylo obecenstvo

zajímající se výhradn jen o vystavené výtvory, to se stalo jednou zase od nepamtné doby, eeného totiž

týdne. Vystavila redakce asopisu »Fliegende Blátter« sérii asi 20 akvarel Maroldových.

Ovšem nebyla výstava sama píinou tak etné návštvy — vždy pedloni i loni mlo zdejší obe-

censtvo píležitost obdivovati se Maroldovi na zdejších výroních výstavách a ti skvostné kusy stále jsou

každému pístupny ve zdejší nové Pinakotéce. — Píina vlastní onoho ohromného zájmu byla ta, že teprv

te se vlastn Mnichované dovdli, že Marold •— zemel.

Nevíte? Namítáte, že náš »Kiinstlerstadt« nemže býti takovým ignorantem?

Ubezpeuji Vás, že je, že úmrtí Maroldovo málem umlel, že pokud bylo nutno o nm se zmíniti, stalo

se to hodn nenápadn, hodn strun, a pokud to nešlo strun, eklo se jen, že v Mnichov se všemu
nauil, Mnichovské »Fliegende« že ho uinily slavným a nmecké, specieln mnichovské umní že ztratilo

v nm svého zástupce. Okolnost, že v Praze se narodil, studoval, pracoval a umel, je pro zdejší pány
náhodou pramálo znaící, a za to krátká doba pobytu mnichovského okolností rozhodující.

Pedstavte si zajímavou scénu. Ku žádosti redakce »Volných Smr« zašel jsem do zdejší Pinakoteky,

abych vymohl reprodukní právo Maroldových akvarel zdejším státem zakoupených. Pívtivý pan editel,

baron B., jemuž jsem žádost svoji pednesl, svoln pikyvoval, dodávaje: » Musíte však pinésti si díve
svolení autorovo, jinak nemžeme nic dlat !« •— Rozpait na pohlédnu. Jsou tomu práv ti nedle, co

nenahraditelná ruka ztuhla na vky -— a zde o tom nevdí? Nemožno! A s ostychem, abych snad neurazil,

povídám: »Autor je však mrtev! — »Ne, Marold není mrtev, « klidn odvtil starý pán.

S úsmvem trpkým a hokým ubezpeuji o pravd svých slov udáním data nešastného dne.

*) Ta ást královského paláce je po piíkladu paížského Palais royale arkadami opatena.
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»Co pravíte — Marold mrtev? Ten mladý geniální

muž? Není možná! Vždy nic nevím, nikde jsem nic

neetl !« A starý muž svsil hlavu a pešel pokoj

dlouhými kroky. »Jaká škoda! Jaký to byl talent!

Jeden z nejvtších moderních mistr! Mn byl vždy

milejší než paížský Boldini, pro mne neml soupee !«

A opt svsil hlavu a pešel pokoj . . .

Te konen to ví celý Mnichov, strašlivou tu zvst,

nebo pi jmén Maroldov, pod obrazy umístným,
nalézá se kížek . . ..

Tžko se dostáváte k obrázkm. Hledáte píležitost,

prosmyknouti se hemženicí, abyste z blízka obdivovali

se té neuvitelné technice, jež technikou vlastn býti

pestává. Je to prost zázrak. Zde nemže býti e
o práci, nýbrž jen o tvoení. — Ale nechrne si svých

úsudk pro sebe a po-

zorujme a slyšme radji

ostatní. »Co v tom psy-

chologie ! Mn se zdá, že

slyším, co ti páni zde na

tom obrázku si povídají!

Mn zdá se, že vidím jim

do duše, tu jejich my-
šlénky ! »Práv v tom

cena tchto virtuosních

kreseb : nemají názv,
protože jich nepotebují,

protože mluví samy se-

bou a ne pojmenováním.

Jsou to dokumenty na-

šeho století pro budoucí

vky, dokumenty nejen

krojové, ale pedevším
povahopisné, a sice ve

form nejumletjší, jak

o u si lze myslit', pravé

básn, vyerpávající rea-

lism do dna a krásu do

nebetyných výšin.

«

» Vizte tu záclonu na

okn ! Vizte za záclonou

sklo a kostru okna, za oknem tu ulici a to nebe

!

Mželiž to býti dokonalejším zpsobem podáno ?« —
Tam vidíme státi René Reinecke-ho, o nmž se kdysi

mluvilo jakožto o soupei Maroldov. Bez závisti a

s obdivem, s touhou po vniknutí v kouzlo Maroldova

tvoení pohlíží v hlubokém zamyšlení na obrázek,

v nmž skvostné barvy a arovné linie hýí, kde se

svádí vysoké zápasy o ladnost, eleganci smlost, svo-

bodu a krásu. — Snad ze zlomyslnosti, snad náhodou

pronáší kdosi v. jeho blízku k svému druhovi : »Ti

ostatní jsou pec jen — i Ilustrátoi, kdežto tohle byl

— umlec, veliký umlec!
A Reinecke sebou ani nehnul, jaboby neslyšel.

Potkává nás ruský kritik a dopisovatel »Miru

Iskusstva« (Svt umlí) a s planoucími zraky spustí:

»Váš Marold — topímo
genius ! Nad Zorná jej

stavím, a nevím vbec,
kdo by se s ním mohl

pirovnávat ! Naše doba

nemla vtšího interpreta

umlce v malíství nad

nho!« A pítel jeho do-

dává: »Prvý kreslí v

Evrop ! V Americe snad

jsou i lepší, ale tady

nebylo nad nho !

—
A už zase mizí v da-

vu ped obrazy, kroutí

hlavami, ukazují si jako

ostatní obdivuhodné rty
jeho šttce, tužky, ža-

snou nad svdomitostí

i hravostí zázrané ruky

našeho Luka, nešast-

ného. Teprv skutená tma

odvádí unešené davy

z místností výstavních.

Mnichov, 22.1. 99.

L. KUBA.

L. MAROLD. ILLUSTRACE.

TUŠOVÁ KRESBA. MAJETEK PANA VÁCHY V PAÍŽI.
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Okolí Paíže jest poseto vesni-

kami a msteky letohrádk a letních

domk v rozkošných stinných zahrád-

kách utajených nkde s velkou nád-

herou zaízených, jinde opt chatr-

ných, až komicky neúhledných.

V místech kolem Meudonu, Belle-

villu a nad Moulinem na stráních po-

dél Seiny se táhnoucích asi hodinku

od Paíže najdete osamlé domky po-

dobné zámkm z pohádek. Jsou to

domeky, které povstaly tím zpsobem,
že majetnik zakoupiv si kus zem vy-

sázel zahradu, sám zhotovil si plán,

vlastníma rukama snesl kamení, cihly,

vápno a vlastnorun ho také provedl.

Proto vidíme kdesi stny podepené
bidly, nedostavné hlavní schody a

bránu k tomuto malému paláci po-

bitou prkny a zatarasenou rámy, an-

tikou nebo po pípad i pianem. Stechy
pokryté plechem, slámou, mnohdy též

plátnem starých obraz, tu a tam

ledajak zbudované vžiky, schdky
a terasy, — na chudém asto jako

oul uplácaném domeku hlavici te-

sanou v pískovci ano i v kararském

mramoru, a u okapu gotického chrlie.

Marold nebydlel ani v takovémto slepeném výstedním hnízdeku, ani v nádherném letohrad s rozsáhlým

parkem, s upravenými trávníky, ale najal si roztomilou vilku uprosted dosti velké zahrádky, lipami

a kei hust obrostlou, pohodln zaízenou a co hlavní s pknou prostrannou malískou dílnou.

Sedli jsme po dobré veei v díln. Tehdáž mli jsme hloupou práci. Takový nudný plakát, na nmž
se opakovala jedna osoba asi ticetkráte. Pedstavoval výjev z velkého baletu.

Obdržel jsem od Marolda lístek: »Pijdou, prosím jich a nezlobj se, mn to pomoct, mn se do toho

nechce, je to hrozná blb . . .« .Sedím tedy po veei a iním se, abych to ml s krku. — »Pane Ddino,

nechaj toho už a jdou se napít, « povídá Marold širokým dobráckým barytonem. Nedal jsem se dvakráte

vybízeti. Odlehiv si skromným zívnutím jedním douškem vypil jsem skleniku plzeského. Kouilo se a

povídalo. Mluvilo se o všeliems a všelijak. Ale rozumí se, dokud tu byli tetika, pani Maroldová a Luloušek

hovoilo se jaksi všeobecn, tak dlouho, až sklonila tetika v nízkém proutném kesle své vrásité elo,

Luloušek polo na pohovce polo s pohovky natažený zachrupal a paní Maroldová pola svou zlatou hlaviku

nachylovati. — »Teto ! tetiko :« zní prosebn hlas Maroldv a jeho tvá mírn se usmívá, » j d i spát. Vždy
si celý krk peležíš a bude t bolet. « — Tetika se probouzí a omlouvá, že se do té knížky tak zadívala, a

že by byla málem usnula. »No a Luloušek? O bože, diátko, « praví »poj sem! Ten se tu chudinka malá

natáh’.« Paní Maroldová s tetikou odnášejí Lulouška, který dává nám každému ješt pknou pusu na

rozlouenou a všichni odebírají se na lžko. — »Dobrou noc! — Dobrou noc, pane Ddina, dobrou noc,

X

V \
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pane Ddina, « zvatla rozespalý Lulousek. — »Dobrou noc, teticko !« — »Dobrou noc, pani Maroldova!

Spte dobe !« — Zstali jsme s Maroldem sami. Ted se nám to besedovalo. Kdykoli jsem podotkl, že

byl by již as k vlaku, nalíval Marold znovu a dodával. — »Ale vždy jede ješt jeden, a nic nezmeškaj. «

A tak jsme sedli a rokovali. Rembrandt byl vždy první na rán. Rembrandt, Maroldv uitel v Mnichov.
Tam kde se utkala volnost Maroldova se školáckou lekcí professor, padla kosa na kámen.

»Když m to všechno v té akademii mrzelo, šel jsem, okukoval a kopíroval jsem Rembrandta, a on to

byl, který m vedl na pravou cestu. « — Ssáli jsme cigarety a zapíjeli. — »Rembrandt!« potákal jsem já

stiskuje pysk a do výšky na Marolda vyhrnuje oboí; a v duchu zel jsem ženský portrét v Louvru.

krásn ervené rty, odrážející se od úblov zlatisté pleti a vzpomínal jsem nkterých Maroldových prací

v myšlénkách srovnávaje, emu se od mistra mistr nauil. A zas a zas stahovali jsme Rembrandtova
visícího odeného vola v Louvru a chodili od obrazu k obrazu, (arci také jen v duchu) mezitím co koue
pibývalo a plzeského ubývalo. Málokdy vidl jsem Marolda tak upímn veselého a málokdy cítil jsem

v nm takového kamaráda malíe jako práv onoho veera — »A i každý záhyb na kabát, na bot mže
ukazovat, oznaovat a vyjadovat po-

vahy i duši lovka, « horoval, a já jen

pikyvoval. S Rembrandta peskoili

jsme na Meissoniera, s Meissoniera na

Puvise de Chavannes atd. atd. Deba-

tovali jsme, a smáli se, vykikovali.

» Ježíš Marjá!« chechtal se Marold,

tak že se musil tišiti, aby neprobudil

spící, mhoue oko s cigaretou v zubech.

A znovu pukali jsme smíchy nad tmi
moderními a nejmodernjšími. »Ježíš

Marjá!« kižovali jsme se a zoufale

spínali ruce. —
Náhle octli jsme se v brynd. Hovor

vázl. Marold se ošívá 1

,
šukal, cosi

shánl, knihy na stole pevracel. Já

jsem diplomaticky mlel, nepozorovan
prohmatával kapsy, slídil po zlomcích

a drobtech rozlámaných cigaret. Marold

bez ustání šukal, pecházel, odplivoval,

i v popelníku u kamen se pehraboval

a na staré vyezávané skíni prach

prsty stíral . . . Konen se naproti mn
usadil a s tajemným úsmvem prohodil

:

»Už je mám, už jsem je našel.

«

»Co?!« ptám se a žmolím

v kapse drteky cigaret neodvažuje se

s nimi na svtlo. »Co to mouraj v té

kapse ?« cení se Maroldek a dolévá.

Pihnuli jsme si. V/tahuji kousky nesmle

L. MAROLD.
STUDIE. =

- MAJETEK PANÍ

ZDENKY MAROL-
DOVÉ V PRAZE.=
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o nic chlad-

pak šli jsme

J. DDINA.

poznamenávaje, že by se z toho dala ukroutiti ciga-

reta. Marold beze slova, vážn s jakýmsi drazem

obrací se ke stolku se šttci a s vodovými barvami,

shrnuje cosi a na ínském podnosu pedkládá mn
ti nedokouené cigaretové špaky. Otvírá ze široka

ústa — v tom okamžiku vybuchli jsme oba v neho-

rázný ehot. Opakuji, jakživ nevidl jsem Marolda tak

se smáti. Slzy hrkaly mu ze záících oí. Jako dv
šelmy pobíhali jsme atelierem. Potom zalezl každý

z nás do koutku a tam nával smíchu doslova vy-

plakal. Pravda, když jsme se kradli do sklepa s naší

ukroucenou cigaretou v ústech pro novou láhev

plzeského nezdál se nám býti vzduch

njším. Tak jsme byli rozehátí. — A
s pámbíkem na kut. — Paíž.

*
VZPOMENU ZDE

NKOLIKA PÍJEMN , —
zažitých nedl ve spo-

lenosti Marolda a jeho

rodiny na venkov. By-

dlel jsem tehda s mi-

lými dvma pátely Raš-

kem a Ddinou v malé

vesnice na Sázav

,

když Marold pijel z Pa-

íže pijel domu si po-

nkud oddechnout a

tam do té vesniky vy-

lákali jsme i jeho. Dost

nás to stálo práce. Jako

malému dítti slibovali

jsme mu hory, doly, les,

eku plnou ryb, kou-

pání, lodiku a jiných

požitk ješt celou hro-

madu
;

to vše že bude

mít, bude-li jen hodný

a pijede, jsme vzkazo-

vali. L. Marold stal se

v Paíži náruživým ry-

báem, vyhlídce na lov neodolal a konen pijel.

Pijel krátce ped polednem, shodil ze sebe mstské
šaty, navlékl mkkou košiii, široké spodky, starý

kabát a s rukama hluboko v kapsách a s tváí záící

spokojeností zasedl za stl. Tak zastal jsem ho vra-

ceje se poslední ze všech k polední tabuli. Shledání

po mnoha létech — posedli, pohovoili jsme si a od-

pldne jal se Marold se zlatovlasou paní Zdenkou
upravovati si své letní hnízdeko.

Málo jen ísel roztroušených mezi ovocnými sady,

u eky mlýn s malým ostrvkem a jezem. Za silnici,

která tudy vede, ješt nkolik malounkých chaloupek

skrytých úpln za stromy, prozrazuje se mimojdoucím
jen kouem svých komín. To celá vesnika, náš tehdejší

útulek. Ale okolí, to

orámování v nmž sedí

je tak krásné, že tžko
líiti. Široké údolí Sá-

zavy s pruty úrodných

polí na pi, stromky

obsázenou cestou upro-

sted a nekonenou lou-

kou u behu stále se

úží až za vesnikou
zaveno lesnatou strání,

dlí se ve dv. Jedním

na západ pokrauje Sá-

zava. Jen úzký, kivý
pruh vody, zrovna tolik

co proklouzne mlýn-

ským podkolím s nad-

jezí prodírá se pracn
dál kamenitým eištm
a mizí v dáli oku mezi

zelenými behy hlubo-

kého, lesy modrého pr-
hledu. S druhého malý

potek proplétá se ol-

šovím a vrbikami a

probhnuv pak nkolika

L. MAROLD.
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rybníky vesnickou drobotinou zbudovanými, pode

vsí vlévá se do leky. Po stranách obstoupeno údolí

mírnými stránmi
;
na nich po rznu les, políka, lís-

ková houští, pastvin}', stídají se propleteny cestami

a pšinkami.

Dnespeky mají svou minulost. V dob dostavník

bývalo tam živo, byla to první stanice na cest mezi

Prahou a Vídní. Za toho našeho pobytu, po dlouhých

létech úplného klidu a snad naposled zavládl tam opt
ilejší ruch. Stedem, okolo nhož se vše otáelo, byl

ovšem Marold. Svou milou, skromnou povahou získal

si rázem celé okolí. Vždy v dobrém rozmaru, vtip-

koval, smál se, ba mnohdy si i po tichu zpíval,

vzácný to u nho úkaz. Zaal s njakou eskou pís-

nikou, ale brzy spletl všechny možné popvky dohro-

mady a umlkal teprve po hodné chvíli, když zpozo-

roval, že na dobro » ztratil notu«. Snad skuten tehdá

aspo na krátko pozapoml na své starosti a strasti.

Chtl si odpoinout a dle toho se také zaídil. emeslo
povsil na hebík a trávil den procházkou po polích

a lese, brouzdal se ve vod a po lukách, ale vtšinu

asu prosedl s prutem v rukou nad mlýnským jezem

na svém zamilovaném místeku u borového lesíka.

Rybáské náadí, velmi dkladné, bylo snad vbec
první, co po svém píjezdu vykramail ze svých zava-

zadel. Pes naprostý neúspch vracel se denn ráno

i z veera ku své zábav. Ve spolenosti své ženy,

sedící opodál v tráv s Lulouškem, sklonné nad
knihou a nerozluného druha svého Raška, Marold

prosedl tam hodiny a hodiny, upjat sleduje splávek

na hladin eky. Tu a tam njaká zavadila, ale

chytit, chytit nedala se žádná. Patentní prut s mecha-

nismem se neosvdil, zahodil ho tedy a uízl si oby-

ejný z lísky, vnadil ryby tmi nejdelikátnjšími sousty,

nic plátno, Marold vracel se vždy s prázdnýma ru-

kama. Jednou jen uvízla mu na udici rybika zdélí

malíka, ekal že bude jich víc, ale když zstalo jen

pi té a ponvadž nestálo za ostudu nést se s ní

dom, pochoval ji s pietou do mraveništ. Veer
u stolu vytrpti musel ovšem pro svou smlu mnoho
úsmšk, r.ezs'al ale nikomu dlužen, ízn a s vtipem

ripoHoval a brzy nás posmváky obyejn umlel.

Spolenost bývala etná a setrvávala dlouho do noci

s námi na besedách v prostorné, ist vybílené šen-

kovn se zelenými stoly a hlubokými okny, plnými

rudých kvt pelargonií. Hovoilo se mnoho a o všem
možném, nic jsme snad nevynechali, jen o jednom
mlívali june dsledn — o malování. Šetili jsme se

navzájem. U Mnr Ida vyvolávalo to slovo pocit trpkosti

a u nás ostatních nemén, ovšem ze zcela jiné píiny.
Moili jsme se mezi dnem na studiích a vraceli mnohdy
zoufalí dom »protože jsme to nemohli došáhnout«,

tak že i nám bylo milé, když aspo veer zapomli
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jsme na chvíli na své bolesti. Nkdy zakonili jsme

malou hrou v karty a o nco drobných lehí klidili

jsme se již hezky po plnoci na kut. Tak plynul

nám as utšen bez velkých zmn, jen v sobotu bý-

valo jinak; ty sobotní veery palívaly dámám. Pipra-

vili si jednou mal u soirée dansaive za zvuk vesnic-

kého kolovrátku s obligátním pruhovaným potahem

a kapsái na stranách a ponvadž se taneek jak ná-

leží vydail, opakoval se co týden po celou tu dobu.

Tanil kdo jen trochu dovedl a neúnavn ve vzorném

poádku kol prostedního stolu.

Marold vykouil rád cigarcttku, akoli dobe vdl,
jak mu to škodí. Míval vždy celou škatulku prin-

cessas v kapse svých pohodlných spodk, a-li mu
ji díve starostlivá o jeho zdraví madame neschovala.

Po jídle si zapaloval a mžouraje gourmandsky oima,
pouštl kroužek za kroužkem do vzduchu. Marold

junior, Lulu nejrozt- milejší capart, kterého jsem kdy
vidl, ml z našich cigarett nemalou radost, nespou-

štl jich z oí a ulebedn na matinin klín, íhal

na každý obláek dýmu, který k nmu pes stl za-

bloudil, chapaje po nm svýma rukama.
Jednou zašel jsem k Maroldovi k ece, napichoval

zrovna na udici žížalu a mrzut bruel
;

ten den ani

neukaly. »Dají mi cigarettu«, prosil Marold, (princessas

byly nejspíš zas uschovány) podám mu, lehnu si vedle

nho a dívám se také na splávek'. » Vidl jVe vbec
už nkdy ve svém život ákou rybu?« zaal jsem ho

škádlit. Marcld nic. »Ve mlejn mají ryb a ouho

plný sádka«, povídám mu dál. » Koupená ryba to tak

nechutná jako dyž si ji lovk sám chytne«, vykládal

Marold, »a já bych jednou tak rád, teba jen jednou

nco chytil « . »Takhle se toho sotva dokáte ale, napadlo

mi, »kdyby jsme nalíili pes noc na provázky, snad

by se peci nco chytiIo«. Marold na mne tázav po-

hlédl a když jsem mu vysvtlil co a jak, ekl jenom

»To bysme mobli«. Za šera pivázali jsme provázky

ku vrbice a jako kdyby nic, šli jsme dom. Ráno
tam byla ryba. Jak se tam dostala, to nepovím, ale

byla tam, pkná, as tyliberní. Ta radost. Marold již

asn z rána odvázal provázky a opatrn, cít tíži,

vytahoval. Táhl pomalu vždy výš a výše po proudu,

až se mu podailo dostat svou koist na sucho. Radostí

zajásal — ale hned se jaksi ulekl, ztichl, schoval

rybu pod kabát a utíkal s ní dom. Jen šeptem sd-
loval nám pak co se událo. Veer octla se ryba na

míse — sndli jí v nejužším rodinném kroužku —
mne nepozvali. Bylo mi z poátku líto, ale hned jsem

mu odpustil, zapoml jist jen radostí, že vyplnilo se

mu pání z pedešlého dne. Tehda pipravoval se opt
ku práci, neb i tam, do toho zastreného kouta proná-

sledovali jej paížští nakladatelé objednávkami a urgen-

cemi oekávaných prací. V takové chvíli byla dobrá

nálada Maroldova ta tam, tu asto a trpce stžoval si

na svj osud illustrátora. Ml již toho erného umní po

krk, toužil po barvách, hnusilo se mu jeho závislé po-

stavení, toužil po svobod, po volnosti. Dlouho však

nikdy nenaíkal, spousty plán, tch nejkrásnjších,

L. MAROLD. - CHRYSANTEMA. DEKORATIVNÍ POLE.
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které se zápalem ped námi rozvinoval, rojily se mu
v hlav, zatlaujíce do pozadí veskeren stesk. Všechna

ta jeho pání, všechny ty touhy vyznívaly tu opt
týmž akkordem, malovat, malovat co by sám chtl,

a na to se tšil jako dít. »Jak se toho illustrování

jen trochu bude moci zbavit, hned že se do toho

pustí, « íkával. Nedokal se.

Nerad, ale pece a^po na malou chviliku use-

dával pak nad prací. Byla radost divati se na pracují-

cího. S úžasnou rychlostí rostla mu práce pod šttcem

vždy plným barvy
;

tužka, kída, péro, stídaly se

o pekot v jeho dovedné ruce, i prsty rozmazával

tušové skvrny, kde bylo teba, a když se nepodailo,

nebo i jemu stala se nkdy ta nehoda, vyškrábal ne-

milosrdn nožem. Již tehda ástené koloroval své

kresby. S poátku jen tu a tam zcela mírn stíkl

barvy do pozadí, na njakou tu stuhu dámského klo-

bouku, kolloroval jemn pikantní tváe svých figurek,

až asem, znenáhla pešel ku plnobarevné akvarelle.

Tak zpíjemoval si svou práci, tak nahražoval si aspo
ásten to želané malování.

V té malé svtnice s improvisovaným zaízením,

s okny na silnici a zelené kopce u rozvrzaného stolu

povstaly tehda mezi jiným, po chvilkách, také illustrace

ku Hermannovým »Pražským figurkám «.

Po té vídal jsem Marolda zídka kdy, vždy jednou,

dvakrát po delší dob. Zajímaly mne jeho názory,

a proto uvádl jsem hovor vždy na umní. Z mnoha
zajímavého prozradím jen tolik, že na moderní snahy

v souasném m ní díval se s nedvrou. Mnohého
práv o to moderní hnutí zasloužilého a vynikajícího

umlce odbýval zkrátka, akoli se sám ve skutenosti

ídil týmiž zásadami, které ono hnutí vyneslo na

povrch. I nás v »Manesu« sdružené neml valn rád,

domníval prý se, ovšem bez píiny, že jej podceu-
jeme, že neuznáváme jej jako dosti moderního.

Nepítelem nám ovšem nebyl, jeho dopis v nmž
slibuje nám pispívati do »Volných Smr« a který

chováme jako drahou památku, je toho dokladem.

Naposled shledal jsem se s Maroldem na balkón
kavárny »Métropole« na Václavském námstí. Bylo

to krátce po ukonení výstavní panorámy. Jaksi

unaven po obrovské práci sledoval ruch na námstí,

když jsem k nmu pistoupil. »Ani jsem tam ješt

nebyl, « prohodím, když poal mluviti o panoram;
„také tam nechodjí,« on na to, » nestojí to za cestu.

«

Byl tehda velice nespokojen.

O beznadjném stavu Luka Marolda dovdli
jsme se v noci na první prosinec práv po redakní
schzi » Volných Smr«. Hovor toil se ovšem po

celý veer jen a jen okolo nho, akoli jsme zpráv
nepikládali váhy. Nevili jsme prost. Nikdo z nás

netušil, že práv v tu hodinu, když jsme se rozcházeli,

pestalo navždy bít to nemocné ale dobré jeho srdce.

— Tetího dne doprovodili jsme ho na cest poslední.

V Praze, v únoru 1899. ŽUPANSKÝ.

ZA LUKEM MAROLDEM!

Vzpomínám na Tebe, hochu mj zlatý,

jako se na milenku vzpomíná.

Vidím Tvé modré, smutné oko,

modré, jak obloha po jarním dešti,

smutné, jakoby slzu uronit chtlo,

chtlo — a bálo se výsmchu lidí.

Oh, Ty mj hrdý, velký lyriku snivý!

Roním je za Tebe všecky ty slzy

ukryté, potlaované,

slzy doufání, štstí zmateného,

slzy hnvu a pohrdání !
— — —

Teskné vy krajiny sázavské,

skalnaté, lesnaté behy,

vzpomínáte si na dv duše?

Bloudívaly tam mezi vámi,

opájely se vaším steskem,

snívaly vašim snním — — —
A ta jedna, ta jedna, která tak ráda,

mlící, zadumaná hledla do vln,

jakoby s nimi toužila v moe, —
ta již nepijde víc!

Dravá, divoká vlna

dravjší ukrutné eky
uchvátila ji a zanesla,

dvivou a nic netušící,

v moe nejdravjší, nejkrutjší,

v bezedné moe, které nevrací.

S Bohem bu, hochu mj

!

Pro Jsi tam nezstal v cizin chladné,

v cizin, která T hýkala,

která Ti dala slávu ?

!

Pro Jsi tak miloval tu Svoji rodnou,

tu Svoji ubohou, eskou zem,

kterou dnes zapírají? — — —
S Bohem bu, hochu mj !

Kéž Ti ta tvrdá, tžká, zdupaná zem eská —
kéž Ti je lehkou!

JAN ERVENKA.
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yPRÁV ASOPIS O ZEMELÉM L. MAROLDOVI
bylo pemnoho. Všechny elnjší listy domácí i za-

hranin pinesly zprávy a kritické úvahy, které vesms,
pes rznost náhled shodují se v neomezeném uznání

eského umlce. Nemáme místa uvádt všechny a re-

produkovat výatky
;
omezíme se na nejdležitjší. —

Z francouzských asopis »Revue des arts« pinesla

zprávu o skonu Marolda a v ísle následujícím krásný

lánek od Williama Rittera, upímného pítele eského
umní, kterýž i nám do tohoto ísla »Volných Smr«
pispl pkným posudkem. > Revue illustrée« a »Lemonde
illustré« vzpomenuly velým zpsobem svého dlouho-

letého spolupracovníka. »Le Figaro illustré« pipomínaje

svým tenám poslední Maroldovy illustrace ku Roden-

bachov »La lepon des enfants« tam otisknutých, vzpo-

míná svého illustrátora i básníka Rodenbacha souasn,
který rovnž mlád zemel o nkolik dn díve. Re-

aguje na oblíbenost Marolda, jako illustrátora, u pa-

ížských spisovatel, koní »Figaro« svj nekrolog: »Sa
disparition est veritablement un deuil litteraire e’ l’on

s’atriste jusqu’ aux larmes en voyant se dissiper dans

le néant une aussi belle áme « Z mnoha denních list

paížských zaznamenáváme obšírný a pkný lánek pod

pseudonymem Rétif de la Bretogne v » Gil Blas«. Psal jej

Jean Lorrain. Z anglických asopis pine '1 zprávu

»Grafic«. Z nmeckých umleckých asopis v prvé ad
»VerSacrum«, orgán sdružení rakouských umlc a mni-

chovská »Kunstfr Alle«. Z ostatních berlínská »Modeme
Kunst«, »Leipziger illustrierte Zeitung« a celá ada den-

ních list vídeských a nmeckoíšských. Všechny tyto

asopisy nmecké zamlují svorn Maroldv eský pvod,
listy mnichovské osvojují si jej dokonce úpln jako

jednoho z nejvýznamnjších representant mnichovské

školy. Z list polských zaznamenáváme »Tygodnik illu-

strowany«, v nmž pan Kamieski v lánku psaném

s porozumním oceuje umní Maroldovo. I ruská »HoBoe

B | ) e \i fi « pináší zprávu o ztrát, kterou utrplo eské

umní. Lisy eské denní, týdenní i illustrované pi-

nesly bez výminky obšírná pojednání o Maroldovi

a jeho významu pro eské umní, mezi nimi nejlepší

ve Zlaté Praze. Mimo to »Svtozor« i »Zlatá Praha«

pinášejí v každém skoro ísle reprodukce Marol-

dových kreseb. Z msíník »Naše Doba«, »Rozhledy«,

»Osvta«, » eská revue « pinesly lánky. Obzvlášt

poslední mla to štstí získati zajímavý lánek od

francouzského spisovatele Williama Rittera již výše

uvedeného. ž.

*

JEDNOTA VÝTVARNÝCH UMLC ESKÝCH,
J jejíž lenem Ludk Mamld byl, vzala na se uspoá-

dání posmrtné výstavy Maroldových dl a vydání sou-

borného alba jeho prací. Také slušný náhrobek poízen

má být péí jednoty nad rovem zesnulého.

Akce ve všech tech smrech ponkud vázne. Vý-

stava Maroldova bude teprvé v druhé polovici tohoto

msíce. Ponvadž se vyjednávání o propjení míst-

ností se správou Rudolfina rozbilo, instalována bude

v mstském museu na Poíí. Práce tam vystavené,

pocházející z umlcovy pozstalosti jsou prodejné, naež

zvlášt upozorujeme. Po ukonení v Praze pevezena

bude výstava do Vídn a pozdji snad i do dležitjších

umleckých stedisk zahraniných. Výbr prací pro

projektované album uinn bude teprve na této výstav,

a potom stanoveny budou bližší disposice pro celé

dílo, tak že se ho i v nej píznivjším pípad ne-

dokáme do šesti msíc. S náhrobkem nemá se to

lépe. lenové jednoty výtvar. umlc eských zahájili

sice mezi sebou subskripci, opomenuli ale obrátit se

v as ku širší veejnosti. Až zájem veejnosti úpln

ochabne, bude tžko dovolávati se její pispní. Pes

patrn neutšený stav vcí doufáme, že podaí se slav.

jednot dostáti svým závazkm plnou mrou. Hlavn
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pipravované album, pi nmž poítá se na vtší roz-

šíení i do ciziny, budiž svou úpravou skuten d-
stojným aktem piety ku zvnlému. ž.

M inisterium kultu a vyuovaní rozhodlo
hned po úmrtí Luka Marolda zakoupiti elnjší

objekty z umlcovy pozstalosti pro vídeská dvorní

musea. Rada v ministerstvu p. Stadler z Wolffersgrun

povený zmínnou koupí pibude do Prahy ješt ped
otevením pipravo-

vané posmrtné vý-

stavy, aby zabezpeil

v as vídeským mu-
seím vše pozoruhod-

njší ped možnou
ztrátou v privátním

majetku. Vedle ilosti

ministeria divn p-
sobí chování se naší

spolenosti » vlastene-

ckých pátel umní*.
Tato spolenost ne-

podnikla dosud ni-

eho, aby získala pro

svou galerii a pi ní

stávající sbírku kre-

seb, teba jen jedin-

kého listu z ruky jed-

noho z nejvtších do-

mácích umlc. ž

*
Ví AKLADATELÉ
-L’ Braun & Schneider

v Mnichov vydají al-

bum kreseb Luka
Marolda kreslených

pro »Flieg. Blátter«

a tamže po adu let

uveejovaných. Kre-

seb tch je celkem

nco pes osmdesát

a pelivý výbr z nich

v nových na mnoze
barevných facsimilo-

vých reprodukcích vy-

dán bude již v nej-

bližší dob. Publikace

tato smluvena byla

s nakladatelstvím již

za života umlcova a

jemu znaný podíl za-

bezpeen na výtžku,
který nyní po jeho

smrti pipadne poz-
stalé rodin. Pine-

seme bhem asu
bližší zprávu.

l £.

L. MAROLD. PASTELL.

MAJETEK PANI M. BORELOVE V PAÍŽI.

VfAKLADATEL A MAJITEL UMLECKÉHO ZÁ-
' VODU PAN TOPI získal od paížských nakladatel

znanou partii Maroldových kreseb. Kollekci svou ítající

ku dvma stm list, mezi nimi mnoho zajímavého

z první doby umlcovy, propjí pan Topi k vysta-

vení v posmrtné výstav. I tyto kresby jsou prodejné

a veejnosti naší dává se tu píležitost ke koupi.
*

AUTOBIOGRAFIE MAROLDOVA NA PRVÉ STRAN
LA tohoto sešitu uveejnná pochází z prvé doby pobytu

Maroldova v Paíži.

Byla psána pro zesnu-

lého mistra Nerudu,

jenž poteboval n-
jaká životopisná dáta

ku charakteristice, jíž

doprovozena býti mla
p dobizna Maroldov i

v »H. L.«. — Dopis,

jak jej podáváme jímá

svojí prostotou a u-

pímností, tkliv p-
sobí zmínka o tet,

které byl za tak mnohé
vdným a na níž i pi
této píležitosti vzpo-

míná. — Zmínné
»vyslání« do Paíže,

stalo se k popudu i-

ditelstva c. k. uml.
prm. školy

;
na M i-

roldovi žádáno, aby

vnoval se dekorativ-

nímu malíství a za

tou píinou, aby šel

do atelieru k »milému
mistru « Gallandovi.

Marold sice u nho
byl, ale takka jen

návštvou : Když vi-

dl rzné to kopíro-

vání a penášení podle

tverek a ty malí-

ské ebíky po nichž

by mu bylo šplhati,

obrátil se a šel na

cesty, které mu jeho

vnitním instinktem

a nikoli editelstvy a

vládou byly vykazo-

vány. — Pro ped-
chozí dva roníky,

bohužel, nemohli jsme

se žádného pvodního
píspvku Maroldova

domoci, že se tak ne-

stalo ani naší vinou

ani nepízní Marol-
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d tvou k »Volným Smrm « objasuje následující

jeho dopis:

Drahý redaktore! — Prosím Vás o malou služ-

biku, omluvte mne nej-

prve u Vás samotného

a potom u pán kolleg

proto, že vzdor Vaší

laskavosti, kterou Jste

mne poctili, a mne ku

souinnosti ve » Vol-

ných Smšrech« vybídli

až posud takovou liknavostí jsem se vyznamenal.

Za moji malou omluvu dovolte mn jen: Kšeft. Ale

shbuji Vám svat, co budu v Praze vše vynahradím.

Co nyní dlám, nijak

nespadá do Vašeho

lámce. Tak prosím Vás
mjte mne zatím tímto

za omluvena, a pij-

mte ujištní mé u-

pímné snahy být Va-

šim oddaným

PAÍŽ, 6. V. 97. L. MAROLDEM.

L. MAROLD VE SVÉM
PAÍŽSKÉM ATELIERU.

P
edkládáme svým abonentm Maroldovo íslo »Volných Smr « a doufáme, že

pijmou je vdn. Narazili jsme na pekážky tam, kde jsme je nejmén oe-

kávali, totiž zde doma, tak že nám bohužel nebylo možno vypraviti tato dv ísla

Volných Smr zpsobem takovým, jak jsme mli v úmyslu. Tím vdnji vzpome-

nouti musíme na tomto míst všech tch cizích majitel Maroldových kreseb a jich

reprodukních práv, kteí svou vzácnou ochotou nám ku vydání tchto ísel pispli

jich propjením. Jsou to: Paní Marie Borelová, nakladatelství Bore-
lovo, tiskárny Lemercierovy, pan Gabriel deKadár, iditel Lemercie-

rových tiskáren, malí pan Vácha, vesms v Paíži a nakladatelství Braun
& Schneider (Fliegende Blátter) v Mnichov. Z majitel domácích pispli nám
v první ad: paní Zdenka Maroldová, pak pánové MUDr. Michl, professor

K. B. Má dl, socha Vilém Amor t a malí Josef Schusser. Nakladatelství

p. J. Pospíšila dalo nám k disposici illustrace ku Hermanovým »Pražským

figurkám «, z nichž nkteré drobnosti otiskujeme a redakce »Svtozora«
rozdlila se pátelsky s námi o právo reprodukce portrétu umlcova

synáka. — Všichni zde uvedení mjtéž náš nejsrdenjší dík.

REDAKCE.
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= L. MAROLD.
ILLUSTRACE.

MAJITEL P. GABRIEL

DE RADAR V PAÍŽI.

== STAVBY PRAŽSKÉ A SMRY
UMLECKÉ. — JOSEF FANTA. e=e
Nepopirateln zajímavými jsou vcné a rozumné

rozhovory a projevy o smrech umleckých, a již

nazývány jsou novými neb starými. Však nelze upíti,

že rozhovory o umleckých smrech pi dneš-
ních pražských stavbách, nepihližíme-li k jedno-

tlivým z nich, nýbrž k valnému a íseln pevažují-

címu množství, které rozhoduje o rázu nových ulic,

a které starý jejich ráz mní, psobí do jisté míry

komicky.

Uvažme jen, kolik pražských nových dom stavno

jest dle návrh stavitel umlc, pihlédnme, o jde

podnikatelm a stavebníkm pi tch tak zvaných

inžovních palácích, sledujme, kolik v Praze poslední

dobou postaveno bylo rodinných dom, pi nichž

bylo by lze ješt nejspíše oekávati, že pijde umní
architektonické ku slovu. Však kdybychom neut-

šený výsledek, jaký nám pehlídka taková psobí,

nevzali v úvahu, kdybychom si jen uvdomili, jak

malou mrou dopáno bylo nepopirateln vynikajícím

umlcm domácím spolupsobiti pi stavb praž-

ských dom, pi stanovení rázu ulic, jist že si

mnohé neblahé zjevy dosavádní snadno vysvtlíme.

Myslím, žc mnohým již napadlo, že jest to smutným
pro Prahu zjevem, že ku p. tvrce Národního divadla,

díla, které pes nezralé posudky domácích i cizích po-

suzovatel, zstane vždy dílem velkého umní, že vy-

nikající mistr domácí za dlouhou adu let svého um-
leckého psobení neml píležitosti v ulicích pražských

provésti adu svých dl. Otažte se jiných vynikajících

architekt pražských, kolikráte k nim pišli stavebníci

se žádostí za vyhotovení plán stavebních na domy
a zhrozíte se. Jest v Praze doposud vzácným pípadem,
když stavebník aneb podnikatel dá návrhy na dm zhoto-

viti umlcem, a pípadem tém neslýchaným je, aby
umlec mimo vnjšku stavby, zaizoval vnitní uspoá-
dání stavby a staral se o vnitní výzdobu byt. Ty vci
se v Praze jinak poizují i v palácích. V Praze doposud

myslí se, že architektovi náleží nanejvýše navrhovati pr-
elí, a jestliže stavitel, stavebník neb podnikatel dožádá

si spolupráce architekta, nejastji iní tak k vli prelí,

nanejvýš ješt, že architekt práci svou koní v prjezd.
Však toto spolupsobení jest jen výminené. Nejastji
podnikatel a mistr stavitelský spokojí se tím, že bez dlou-

hého pemýšlení obrámuje díry okenní, které objeví se

v prelí ze schématu pdorysného, dm ímsou njakou
ukoní

;
pi práci mu pomáhají vzory shledané z dl

knihovny. Pi poteb pkného prelí dostane jak

svrchu praveno výjimen architekt objednávku. Objed-

natel doruí mu vylinované schéma prelí, malebné

to schéma pozstává v patrách nad sebou vylinova-

ných otvor okenních, na nichž nelze nieho mnit,

jelikož otvory jsou již vyzdny a okna do nich objed-

naná. Štdrý objednatel dovolí, aby umlec užil stui

katerských fabrin robených ozdob, nejastji umlc-
daná direktiva vyznauje, že zbývá na provedení prelí
a vchodu do domu ástka nepatrná, a že sluší šetiti,

ovšem to šetení nemá se vztahovati k újm množství

ozdob; pkné prelí musí býti dle bžných pojm bo-

haté, ím víc tím lip, praví objednatel. Platí-li v umní:
s malými prostedky úin, platí u podnikatele, za

málo penz hodn výzdoby.

Ubohý navrhovatel dodá pak výkresy pehledné a po-

drobné a o provedení stará se objednatel sám, pi vci
té nemá již navrhovatel slova, velmi asto upraví si

objednatel í profily dle svého. Snad jsou vci tyto vám
známy. A pípady tyto, kde za okolností podobných

umlci lze pi vzhledu pražských ulic pece spolupso-

biti i pípady ty nejsou asté, stejn i ony, kde pod-

nikatel stavby, mistr stavitel pojí se v jedné osob
s umlcem.

Odtud ten v Praze proti jiným mstm odchjdný

zjev; jinde pi vzrstu msta psobí pravideln umlci,

u nás pravideln podnikatelé a zedníci, a jen výjimen
umlci. Zajímavo je pi tchto okolnostech, když pak

slyšíte stesk, co jen ti naši umlci nám v Praze stavjí,

a by zníti mlo, pro nám v Praze umlci nestavjí.

Budou namítati snad nkteí z Vás, že více než

domy obytné a budovy veejné dávají ulicím a ástím



msta ráz, a že na

štstí veejné budovy

svovány bývají pra-

videln umlcm. Nu
ano, pokud veejné

budovy pražské nejsou

navrhovány ve Vídni

jsou prací domácích

umlc. Víte však

sami, jak spoe, jak-

zídka veejné budovy

v Praze se staví, ko-

lik let, trvá, než k n-
které potebné a nutné

veejné stavb dojde.

Znáte však zajisté boje

s kterými jest um-
lecká innost pi všech

veejných budovách

v Praze tém neroz-

lun spojena, víte, jak

se i pi representa-

ních budovách zem-

ských spoí a šetí,

asto rozpotový ná-

klad, práv tak staí

na provedení emeslné
práce stavební.

Srovnejte tyto pomry s pomry jiných mst, vzpo-

mete ku p. Vídn; umlci stavitelé nejen že tam

stále zamstnáni jsou veejnými nákladnými budo-

vami, jich práce dožadují i stavebníci soukromí i pod-

nikatelé. Van der Nll, Sickardsburg, Hansen, Ferstel,

Forster, Wagner a j. psobiti mohli ku stanovení

vzhledu msta všestrannji než u nás Barvitius, Ull-

man, Zítek, Schulz, Mocker a j. A mnohým nezdá

se snad záhodným, aby tito neb jiní nejmenovaní

umlci naši pi budování nové Prahy psobili, kdož

popíti mže, že by souinnost jejich byla v ulicích

Prahy pivodila více utšeného, než innost podnika-

tel mistr stavitel a zedník bez spolupsobení
umlc.

Páli bychom v Praze na všech místech, aby pi
ruchu stavebním uplatovalo se umn í. K tomu p-
sobiti by mlo se na všech místech

;
jest to nezdravý

smr vývoje msta, který ignoruje tém naprosto umlce,
a to se doposud v Praze tém pravideln dje a sice

od vcí malých vnitní výzdoby, od nábytku a zaízení

bytu až ku stavbám rázu veejného. Za zmnní tohoto

dosavádního smru se co nejdtklivji pimlouván e.

Až budou naši umlci spolupsobiti mrou vtší
než dosaváde pi stavbách pražských, až schopnosti

umlecké, která pi celých generacích odkázána byla

okolnostmi k innosti mimo ulice pražské, více použí-

váno bude, pak budou rozhovory o umleckých smrech
pi pražských stavbách míti podstatnjší podklad než

dosavád. Piznáváme, že pejeme rozvoji každého smru,

pokud pi nm vbec jen lze mluviti o umní. Máme
plnou dvru v umlce domácí, že když jim umožnno
bude spolupsobiti pi budování Prahy, umním svým
vyhoví moderním potebám dkladnou znalostí kon-

struktivní, bez níž umní stavitelské stává se umním
divadelní dekorace, vyhoví i potebám ideálním, které

u nás jako jinde hluboko kotví v duševním rozvoji

národním. Rozvoj ten má své zvláštní poteby, v okol-

nostech šastnjších, dá on domácímu umní pi vší

rozmanitosti ráz do jisté míry spolený. Ovšem, že

netoužím, aby v umuí našem vbec, zvlášt ale ve

výtvarném znla struna jediná, aby zavládlo njaké,

a již kýmkoli a kdekoli velebené schéma, njaká
módní odjinud zanešená fráse. Pro umní naše, v tom
úzkém kroužku umlecké innosti cítíme potebu a

toužíme po zjevech umleckých, ucelených a rozma-

nitých ve zjevu a barv nadání svého se lišících,

v jichž souhrnné práci by znly všechny struny mohut-

nosti duševní. Jak prost o vci této vyjádil se Sme-
tana : A tvoí každý dle své povahy, poctiv, bez

nucení se k nemu, co nesouhlasí s jeho duševními

schopnostmi, a až nás bude více a každý budeme
housti svou, pak budeme míti eské umní hudební.

To platí analogicky i o umní výtvarném. Vystupovati

proti každé povrchnosti a frasovitosti, která se dere

na povrch, a ona obléká se v šat domácí neb cizí,

zdá se nám býti povinnosti všech opravdových lidí,

eeL.MAROLD.
DV RTY. =
MAJ. SPOLKU MÁNES
A P. JOS. SCHUSSERA.
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L. MAROLD.stejn jako fedrovati

vše, ím by více než

doposud v život na-

šem uplatnilo se u-

m n í ;
zbyteno se

nám býti vidí psáti

umní domácí,
neb se to rozumí

samo sebou
;
neb jen

umní kotvící v pd
domácí, vyrstající z

ducha vzdlanosti ná-

rodní jest plodem zá-

živným, jest semenem
plodným kulturního

žití. Obdivujme um-
lecká díla cizí, ume
se na nich, sledujme

pi nich jak vyrostla

z kulturní pdy národ
jiných, nechrne je na

sebe psobiti, však ne-

kopírujme jich, ne-

penášejme jich na

pdu naši, ona mohou
na nás co umlce míti

dobrý vliv, však mají-li

umlecká díla naše

obstáti ped soudem
djin, musí stejn siln

kotviti v našem du-

ševním svt, v naší

kulturní pd, musí

býti kvty našeho du-

ševního a vzdlanost-

ního fondu národního

jako byla a jsou

všechna ta skuten
vynikající díla trvalé

ceny, kterými se na-

mnoze honosí cizina.

PRxAHA 1899. — souhrn zpráv a po-

vstí S POZNÁMKAMI VOLNÝCH SMR. —
O MÍST PRO HUSV POMNÍK. — Dne 16. ledna

t. r. rozhodoval sbor obecních starších o míst pro

postavení pomníku M. ,1. H. Pokud nám známo, je to

již tetí »definitivní« místo k témuž úel i slavnou

mstskou radou a sborem obecních ztarších odhla-

sované a nebude se tedy nikdo divili, když nemyslíme,

že by to usnesení musilo býti posledním. — Cekal

Hus pl pátá století na vdk národa, poká ješt déle.

— Hodlajíce krátce probrati postup výbru míst pro

Husv pomník, opíráme se o úední »Z právu o do-

savadním prbhu jednání stran urení
místa pro pomník Jana Husa a pomr ku
soše P. M. na Staro m. nám.« z roku loského.

PLAKAT.

AKVAREL. — MAJETEK TISKÁREN LEMF.RCIF.ROVYCH V PAÍŽI.

Dle této zprávy na

žádost spolku pro po-

stavení pomníku Mi-

stra Jana Husa »svého

asu« vykázáno bylo

pomníku místo na

Malém námstí Staro-

mstském a vypsána

na také soutž; »le
již bhem lhty kon-

kurenní, zvlášt pak

v dob výstavy sout-

žících návrh ustálilo

se pesvdení jak v

kruzích umleckých,

tak i v kruzích obe-

censtva, že malé ná-

mstí pro postavení

tohoto pro národ eský
tak významného po-

mníku se nehodí.

«

»Za tch okolností

uvažoval spolek o ji-

ných místech« a po

slyšení umlecké rady

doporuující v prvé

ad dolejší ást Vá-

clavského námstí v

druhé ad námstí
Betlémské, rozhodl se

žádati mtskou radu o

propjení dolní á-
sti Václavského
námst í.

Na základ této

žádosti bylo v mstské
rad uspoádáno n-
kolik komissielních

porad v nichž znalci

- TpS (rozumj z mstské
rady naproti dívj-
šímu mínní znalc

spolkem H. P. svolaných) »záhy se shodli na úsudku, že

Václavské námstí pro pomník Husv je nezpsobilé «

Dne 29. února 1896 sešli se zástupci obce se

zástupci umlectva (Hynajs, Mauder, Schulz, Zítek,

Schnirch, Klouek, Liebscher, Ženišek, Myslbek, Po-

lívka) aby rokovali o tom, kam možno pomníky Husa

a Palackého umístiti, pi té píležitosti pak vzata byla

v úvahu i socha sv. Václava. V této schzi nebylo

sice nic odhlasováno, ale z náhled zde projevených

nabyla mstská rada pesvdení, 1 ) žc námstí ono

ani požadavkm súastnných umlc úpln nevyho-

vuje, 2) že pro pomník mistra J. H. bylo by vhod-

njší v první ad Velké námstí, v ad druhé

námstí Betlémské; »majíc pak na zeteli zvláštní

místní pomry tohoto námstí, uznala za potebné, aby
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zevrubn bylo oznaeno místo, na nmž by Husv
pomník ml býti postavcn« : Výbor spolku pro posta-

vení Husova pomníku oznail toto mezi domem Grae-

novým a palácem Kinským v severní polovici námstí;
le rozsáhlá komissc (z mstské rady i umlc
dne 24. dubna 1893.) uznala všemi hlasy proti
jednomu, že místo ono pro Husv pomník
se nehodí, za to však že nejvhodnjším pro
pomník bylo by místo, kde se kižuje osa
uliky týnské a osa radnice staromstské.

»Rada mstská
uvažujíc o obou

tchto (ze spisu není

jasno kterých?) ná-

vrzích znalc usne-

sla se dne 5. ervna
1896, aby pro po-

mník J. H. bylo v-
nováno námstí
Betlémské nebo

jiné vhodné místo

— kdyby se takové

našlo «, kteréžto roz-

hodnutí sbor obec-

ních starších dne

22. ervna 1896
potvrdil.

Na to spolek pro

postavení pomníku
M. J. Husa podal

1 0. ervna 1 897 no-

vou žádost, ve které

pes jednomy-
slné u s n e š e n í

umlc a z n a 1-

c , žádal o místo

na Staromstském
námstí bu ve tetí

tetin a nebo na

rozhraní její. — —
Zvláštní místní ko-

misse dne 8. er-
vence 1897. navrhla

(po dodatku pana
Mnzbergra) místo,

kde seou se kol-

mice z risalitu pa-

láce Kinského s kol-

micí ze stedu pr-
jezdu domu Schie-

rova
;
mstská rada

pak usnesla se dne
9. ervence 1897.

pedložití tento ná-

vin komissi umle-
cké k novému vy-

jádeni. Tato pak

poukázala pípisem (dne 6. íjna 1897) na
pvodní návrh umlc ze dne 29. dubna
1896 odporuující sted námstí pro pomník
a odmítla podati návrh nový, jelikož za nezmn-
ných okolností neshledáno k tomu dvodu.

Rada mstská (22. íjna 1898) odkázala záležitost

tuto komissi praesidiální, jíž mla býti podána i data

o právním pomru obce k sloupu mariánskému.

Z tch vyjímáme jen to co mluví proti mínní,
že sloup P. M. postaven byl »na oslavu vítzství blo-

horského* a »na po-

tupu národa e-
ského* :

» Sloup se sochou

P. M. postaven byl

z rozkazu císae Fer-

dinanda III
,

který

též i fundaci zídil

ku konání pobož-

nosti ku stále trva-

jící vdné památce,

že z pouhé milosti

boží tato od tehdáž

nepátelského lidu

Švédského siln do-

bývaná Stará i Nová
m sta Pražská k pe-
možení a podmanni
nepišla a k tomu
cíli aby nejvtší pí-
mluvou rodiky boží

na budoucí asy od
válek a outokv ne-

pátelských, naka-

žení morního a ji-

ných neestí zacho-

vána byla« (liber de-

cretum). Základní

kámen položen 23.

kvtna 1650. — Po-

svcení 3. ervna
1652.

Dále úední »zprá-

va« o historii místa

pro Husv pomník
nesahá, ale bylo již

o tom promluveno

ve svrchu zmínné
schzi dne 16. ledna

t. r., kde na žádost'

spolku pro posta-

vení pomníku M. J.

Husovi a na návrh

mstské rady, roz-

hodl sbor obecních

starších 43 hlasy

L. MAROLD. V TÁBORE.
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proti 39 hlasm, tedy nadpo-

loviní vtšinou dvou hlas,

aby propjeno bylo místo žá-

dané, ve tetí tetin Sta-

romstského námstí.
Piznáváme, že nám ono

rozhodnutí nezpsobilo zvláštní

potšení. Vidíme v rozhodnutí

tom i po stránce umlecké
i jinak potíže, kteréž optn
zabrání a stíží dstojné spla-

cení starého dluhu. — Nelze

nám smleti nkteré poznámky.

Pi schzi zmínné a as-
tji i jinde, objevilo se jako

dvod pro žádané místo ve

tetí tetin tvrzení, že pro
Staromstské námstí
prohlásili s e v y n i k a

j
í c i

umlci a umlecká ko-
mis s e za tou píinou
svolaná. — Proti lomu uvá-

díme to, co vypravovali jsme

z obsahu úední z p r á vy a

o em také svdí zachované

protokoly. Po vypsání prvé sou-

tže spolkem svolaná umlecká
komisse, kteréž pikázáno bylo

urení vhodného místa pro po-

mník M. J. Husí, po dkladném
uvážení veškerých míst, které

v úvahu vbec bylo možno
'•zíti, odporuila valnou vt-

šinou hlas, spolku pro po-

stavení pomníku Husova, do-

le n í ást námstí Vác-
lavského, tam kde jeho osa

see osu Mstku. — Když pak

této žádosti vyhovti zdálo se

mstské rad nevhodným a

svolána nová umlecká ko-

misse (29. února 1896), aby

vzala v úvahu i pomník Pa-

lackého, nebylo sic možnosti
pomníku Husova na Václav-

ském námstí popíráno, ale ve-
leji doporuováno nám-
stí Velké a Betlémské;
nová opt »rozsáhlá« ko-
misse (29. dubna 1896) jedno-

hlasn odmítla místo ve
tetí tetin námstí a

ILLUSTRACE.

doporuila (proti jedinému !

hlasu) s t e d téhož
;
nejinak

rozhodla i bývalá umlecká
komisse pi rad král. hl. msta
Prahy (6. íjna 1897). Kde jest

nám tedy hledati ony vyni-
kající umlce a umlecké
komisse tak houževnat se

tetí tetiny námstí domáhající ?

Pokud víme žádal výbor

spolku vždy o své újm o toto

místo, nikdy ale neopíral se

ani o vynikající umlce
ani o njakou umleckou
komissi. V dvodech, pro
Václavské námstí mstskou
radou bylo uznáno za nezp-
sobilé, uvádno ve zpráv mezi

jiným — »dále že v hoejší

ásti téhož námstí má býti

postavena socha sv. Václava,

pi emž by ovšem dv
sochy pedstavující r z

né ideály (smry) na
t é m ž e námstí nikterak
se nedaly srovnati ne-

hledíc ani k tomu, že pi po-

stavení nkolika soch na jed-

nom a témže námstí vzniká

konkurence — « a ten dvod
uznal výbor spolku dvodným
a nedomáhal se dále rozsáh-

lého, representaního místa

toho, uznal, že náš první mu-

edník kesanství nesnesl by

se s prvým naším muedníkem
svobody svdomí na témže ná-

mstí, teba je oddlovalo pro-

stranství tisícimetrové, a teba

se od sebe dali oddliti adou
sloup, stožár nebo pilon,

ale jedná-li se o námstí Staro-

mstském, neuznává tyže ná-

mitky, teba by idee tch dvou

soch byly od sebe daleko rz-

njší a prostranství mezi nimi

nepomrn menší !
— Pro to ?

Pi silnjších píinách slabší

dsledky jak se strany výboru

spolku tak i se strany otc
msta! — Zájem ethický tu ne-

rozhodoval, rozhodoval snad

MAJETEK TISKÁREN LEMERCIEROVVCH V PAÍŽI.
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umlecký? Umlci jednohlasn se proti tomu opeli,

aby ustoupil pomník Husv do pozadí námstí, na

podízeré místo, aby znemožnna byla koncepce talio-

vého pomníku, který by pi volném umleckém tvoení

alespo ve formální soulad s okolím piveden býti

mohl. A jsme pesvdeni, že také dnes a požádáte

jednotliv a v celku umlectvo eské, jemuž památka

Kostnického muedníka na srdci leží a je/, peje si

šastn.ho, jenom umleckými a ethickými zájmy se

ídícího rozluštní, zvíte, že nemožno- li žádati
sted námstí staromstského, znova od-

mítne tetí tetinu jeho, jako místo pro
Husv pomník nevhodné. — —

Demonstrace klerikální odbyta protidemonstraním

hlasováním — pro žádali, aby mla špatný ba ne-

šastný vliv na záležitos, již pece všichni (a i li

nejzuivjší klerikálové snad slespo i z umleckého sta-

noviska) považnvati musíme za významnou vc národní?

Ruku na hlavu, ruku na srdce !

— — Vyhovuje

alespo z poloviny požadavkm jednoho z Vás dvma
hlasy dobyté místo pro Husv pomník? Pro nechcete

být sami k sob upímnými? Pro chcete na eských
umlcích, aby konkurovali s návrhy na místo, které

ani Vám po vli ani jim po stránce umlecké vyho-

vovali nemže? — Hus ekal, jak na zaátku jsme

pravili, pl pátá století na to, aby si jeho národ troufal

ho oslaviti — Hus poká ješt chvíli, aby se pro
našlo místo kde by nemusel podle politických pomr
uhýbati. — Ve schzích a komissích mluvili k Vám
vážení naši kommilitoni nejstarší — neslyšeli jste, po-

slechnte tedy volání mladších : Zvrate, probh svoje

usnesení ješt po tetí ! Vždy eským je to poekadlo :

Do tetice všeho dobrého

!

nSUD SKUPINY STARÝCH DOM NA SEVERNÍ
Vz stran námstí jest rozhodnut, pedzvstí rozhodnutí

bylo zdravotní vysvdení mstského lékae, jež ped
schzí obecních starších uveejnno v N. L.

Záležitost pišla tikráte do sboru obecních starších,

jenž po dvakráte ukázal se býti již mezi debatou pro

malé úastenství nekompetentním. Po tetí pak pi-
jato na vdomi usnešcní mstské rady, aby zbo-

eny byly domy . p. 931, 932 a 933-1.; proti tomu
hlasovali z celého sboru (!) pouze pp. P. Eckert, Kubert,

J. Sokol, Tonner a Di Podlipský, Scheiner, Milde,

Prachenský a Bastý.

j

ITERATURA PRO BOURÁNÍ STARÉ PRAHY za-

- hájená byla otisknutím ei p. dra Vojt. Frice,

lena iditelstva mstské pojišovny, ei, kterou ob-

hajoval ve sboru obecních starších hlasování, jimž

mstská rada speetila osud skupiny starých dom
na Starom. námstí. e p. dra V. Frice vyšla ná-

kladem snadno rozluštitelného anonyma, V. ( ha > omilly,

(Hemánek?) se zajímavými obrázky, které mimo dvou
reprodukují návrhy p. O. Polívky na nový dm, v nmž
umístny mají býti úadovny mstské pojišovny.e p. dra Frie náleží k onm eem, které ne-

obírajíce se podstatou chytí nkolik na rzných mí-

L. MAROLD. =
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stech projevených, pro záležitost o níž jde, celkem bezvýznamných projev, které pro zaslepení posluchastva

hledí notn pocuchati. Nejlepším vtipem ei p. doktorovy je tvrzení, že zájem pro zachování Staromst. námstí
diktován jest umleckou vášní a konkurenní závistí proti p. arch. O. Polívkovi. Skuten není lepší zbran
pro skonení nemilé s nkým kontraverse, než hoditi odprci v tvá urážku, která omrauje co rána kyjem

a kdyby záležitost bourání Prahy byla jen záležitosti dvou neb tí lidí, možná že by p. dr. Fric zstal vítzem,

a že by k mlení pivedl protivníky vandalského boení staré Prahy. Nebo vru jest málo píjemným býti

osobn napadenu tam, kde jde o vc. A osobním u napadání se také pan doktor vyhýbá — on totiž ne-

jmenuje, ne snad proto, aby ušetil nepíjemnosti napadeném 1

.!, ale spíše ne-píjemné odvolání sob samému.

Že pi bourání dom na Staromst. námstí jde o nco jiného než o evninost umleckou, o tom p. dr. Fri
jest sám dobe pesvden. Ped 2 léty, kde nevdl ješt o píin, kterou dnes uvádí co pohnutku hájení

onch 3 dom, sdloval s jinými své obavy, že nastane vava až veejnost zví, že domy ty mají udlati

místo pro mstskou pojišovnu. Mezi nynjšími dvody ei p. dra Frice pro sbourání dom na Starom. ná-

mstí, a-li o nich lze vbec vážn mluviti, jest dvod opírajcí se o petici »Um. Besedy, « v níž prý stojí:

L. MAROLD.
SKIZZY KU
PLAKÁTM.

= majetek pani

ZDENKY MAROL-
DOVÉ V PRAZE. =

»Domy . p. 930— 935 mají býti dle doslechu sbourány — takové domy nelze bourati, jediné tenkrát, aby

uinily místa veejným budovám monumentálním, umlecké ceny trvalé a zaruen é.«

Stanovisko toto nazval p dr. V. Fri správným, a proto též dum mstské pojišovny, dum podstatou

inžovní nazýván jest palácem mst. pojišovny, a úadovny mstské pojišovny zabírají jen

menší ást zamyšleného domu inžovního. Bylo v petici »Umlecké Besedy« projeveno pání pro sbourání tch

zajímavých starých dom pražských? anebo jich hájení ped sbouráním? Takové domy lze bourati jedin ten-

kráte, aby uinily místa veejným budovám monumentálním umlecké cen^y trvalé a zaruené, stojí v petici,

která se pimlouvala Za zachování dom ís. p. 930— 935, a z které nyní vytloukán jest dvod pro jich

zbourání. V em leží ta trvalá a zaruená umlecká cena pi zamyšleném dom, doposud v rzných nártcích

naznaeném, o nichž doposud ani vbec rozhodnuto prý nebylo. Hlasovali by ti lenové Um. Besedy, jejichž

petice se p. dr. Fri dovolává, hlasovali by nyní pro sbourání tch dom na Starom. námstí, když znají ony

studie k návrhm archit. p. Osv. Polívky? Uznávají zamyšlený dm s výzdobnou fagadau, v jehož pate umí-

stny býti mají úadovny mstské pojišovny, za náhradu vhodnou a doporuitelnou ? Páli by si míti sbourány

celkem nenastrojené, prosté ty staré domy, které však celým zjevem a to pes všechno pomlouvání advokátu



mají svj um lecký a historický význam :

aneb by si zde páli míti inžovní dm
nov vyšoený, který by se dle nezpsobu

poslední dobou zavládnuvšího nazýval pa-

lácem ( !) a který stejn neoprávnn ve-

ejnou budovou nazýván jest nyní. Pro

který návrh by se v Uml. Besed rozhodli,

pro barokní, pro který horuje p. dr. Fric,

pro moderní kopulovitou stechu neb pro

renessanní ? Aneb páli by si v zájmu za-

chování starobylého rázu návrh gotický?

— Aneb by snad odpovdli, že jim ty

pomluvené staré domy pece více jsou sym-

patickými ve svých skromných nárocích,

které po celé lidské vky na Starom. ná-

mstí svým vnjškem na pedky naše inily

a také na nás iní? Snad by odpovdli:

»Nám ta ti tísnící se k sob prelí jsou

význaná pro námstí starých mst a Prahy

zvlášt. Nezdá se vám zde záhodným zcelo-

vání parcel, zde bychom si páli v zájmu

zachování historického a umleckého rázu

vždy úzké domy ti !

«

A snad by k hrze p. dra Frice odpo-

vdli : »Zachovejte ty staré domy, na

které jsme se marn peticemi, kterých se

nyní nesprávn dovoláváte, u vás pi-

mlouvali
;

snad by k hrze p. dr. Frie

umlci, stavitelé a na slovo vzatí odborníci

ekli. - Není pravda, že nelze domy ty adap-

tovati pro úele mstské pojišovny, je to

možným, jen vám, kteí rozhopujete, schází

dobrá vle.<< Nevím, jak by nejsilnjší dvod
pana dra Frie tu obstál. Však soud dle zkušeností,

jist že by byla U. B. ihned složením závistivc neb

by byla spolkem nkterým závistníkem svedeným, jenž

nepeje architektu O. Polívkovi, aby zde vystavvl své

nové dílo, a to i pes to, že lenové U. B. v pípadu

tak kiklavém, jakým bylo pevzetí projektu po in-

nosti jurorské, ku kolegovi svému chovali se vzornou

šetrností. Marn pebíráme se ve zvláštním otisku ei
p. dra Frie, kde bychom uchytili vcného dvodu
jiného pro sbourání. Samospráva pece nemže býti

býti dobe dvodem pro sbourání skupiny dom na

Starom. námstí. Dvodem nemže býti zde to, že

si mnozí v obec. zastupitelstvu pejí zachování z d-
vod vážných, neztajených, proti nimž nebylo v ei
p. dra Frie postaveny náhledy zdvodnné.

Má býti dvodem pro sbourání dosavádní chyby

spáchané? Má tu býii dvodem, že p. Schier do-

nucen byl obcí stavtí a že stavl, jak slavn. obcí

bylo schváleno? Má tu býti dvodem, že plány assa-

naního obvodu nerozumn se vedly, což bylo, jak

se p. dr. Fri pesvditi mže, již ped lety dtkliv
a podrobn ukazováno. (Koho to zajímá, mže na-

hlédnouti ve všechny ty opravné plány assan. obvodu,

kteréž i v tomto pípad naznaovaly zachování stá-

vajících starých linií na severní stran Starom. nám.)

Mže tvrzení, že se vždy pijde se strany obhájc
starobylého rázu pozd, bráno býti vážn? Aneb má
se snad se strany obhájc starobylého rázu díve
proti sbourání památek pražských mluviti než se o nich

v rad mstské vbec jedná? Aneb jest dvodem pro

sbourání, že jen nkolik umlc o vcech tchto píše

a mluví? Nebojí se pan dr. Fri výitky, že vedle

pana Scharffa jen on pro sbourání veejn mluvil?

Jest dvodem pro sbourání dom na Staromstském
námstí otázka pana Dra Frie : »Kde byli ti pánové,

kteí dovolili domy . 934 a 935 bourati, pro tenkráte

nemluvili," k níž odpovdíti mžeme panu Dru Friovi,

že byli ti pánové bohužel tam, kde jsou dnes, že pi
svých snahách nedospli v hájení památek pražských

dál, že mluvili o domech tch stejn jako dnes o do-

mech . 931 — 933, jen že je tehdy pan Dr. Fri ne-

slyšel, ponvadž osud dom . 934 a 935 ho neza-

jímal. Jest dvodem vážným v ei pana Dra Frie
se ozývající tvrzení, které naznaiti lze slovy: »Co
jiní beztrestn dlali, to mžeme dlati i my : Jiní

bourali, (ovšem, když k tomu obcí byli donuceni),

bourejme též, jiní vypisovali nesprávn soutže um-
lecké, vypisujme je i my«. — To ovšem jest obvyklé,

L. MAROLD.= SKIZZA
TUŽKOU.=
MAJE'JEIC P. JuS.

SCI-IUSbRA V PRAZF.
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avšak jde o to, je-li to správné! e pana Dra Frice

jest eí obhajovací, eí, která chtla dokázati, že bylo

usnesení rady mstské v píin rozbourání tí dom
na Star. námstí správné a že bylo ve prospchu obce.

Po rozumu pa a Dra Frice bylo usnesení rady

mstské správným — právnicky správným. Domy
byly obcí zakoupeny, od této mstská pojišovna kou-

pila pozemky, na kterých domy ty stojí a slavný

sbor obecních starších schválil prodej pozemk,
které vzniknou teprvé po sbourání tchto dom. Pi-

rozeno tudíž, msto má povinnost se zemí srovnati

své domy, které nyní stojí na cizím majetku, na

majetku mstské pojišovny. Závrek, který pan Dr.

Fric, co právník takto iní, jest správným,*) Skoda
však, že se ve své ei na toto tvrzení neomezil, za-

jisté mohla býti tato ást’ jeho ei jako dvod pro

sboení dom alespo právnicky silnou. Sel však dále,

hledl dokázati, žc sboení tí starobylých dom na

Staromstském námstí bylo ve prospchu obce
v ohledu materielním a morálním a že ne-

porušilo zastupitelstvo obce lásku ku starým p a-

*) Pro asi nebylo rozhodováno o sbourání tchto dom
ped prodejem pozemk, na nichž domy stojí, vždy pi
ostatních parcelách v assan. obvodu byl pochod jinaí.

L. MAROLD.
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mátkám. Svdí o nejistot, v jaké pan eník
v hájení tchto vt sám vzel, když položil si otázku

zda z dležitých motiv ruší zastupitelstvo obecní

lásku ku starým památkám.

Pi sebe bedlivjším tení té ei nenacházíme, že

by otázky ty zodpovzeny byly pízniv pro obecní

zastupitelstvo. Ku ei pana Dra V. Frie mlo by

se pipsati heslo: Udláš-li chybu, jen v ní setrvej!

Heslo to vládlo a vládne vždy více mén u každé

vrchnosti, to mže býti jedinou omluvou pánm na

radnici, kteí se o sbourání tch tí dom tak usilovn

piinili.

Otisk ei pana Dra Frie je dokladem špatných

závrk na falešných základech, pes to ale zajímá

velice a nutno ho vítati
:
je lépe, když pánové eknou

své, tebas nesprávné náhledy a dvody pro odhla-

sovaní té které dležité záležitosti, nežli když hlasují

vbec bez dvodu, jen za tím úelem, aby zachrá-
nili samosprávu.

I TMLECKÉ SOUTŽE A OBECNÍ STARŠÍ PAN
Dr. Vojtch Fri. Pan Dr. Fric co pední zástupce

mstské pojišovny vnuje teprvé od njaké doby po-

zornost svou záležitostem umlcm výtvarným dávno

již zajímavým a jelikož své náhledy co zástupce obce

veejn pronáší, dovolí nám, abychom poukázali na n-
které stránky, v nichž se názory umlc od jeho od-

chylují. Pan Dr. V. Fri hájí dávno již jinde i u nás

se strany umlc právem odsouzený nezpsob, svrcho-

van nekorektního a nesprávného ízení konkurenního,

které pozstává v tom, že pi veejné všeobecné sou-

tži piobjednány jsou proti honorái práce u zvlášt

vyvolených umlc, který nezpsob v pípadu vypsání

soutže na mstskou pojišovnu hledá u nás tžko sob
rovného. Pan Dr. Fri bu nezná pípady, které ztotož-

uje s vypsáním na mstskou pojišovnu, aneb vdom
tvrdí k docílení zamýšlených cíl nepravdu. Pípad
pi vypsání veejné soutže pi Strakov akademii, pi

museu království eského byl povahy zcela jiné. Tu

byla pipuštna k širší konkurenci, konkurence užší

honorovaná, k níž vyzváno bylo nkolik pedních
pražských architekt, o jichž osobách bylo

rozhodnuto celkem správn dle jich významu. Práce

jejich soutžily a posouzeny byly spolen umleckou

porotou pedem zvolenou. Pan Dr. V. Fri doisti

se mže ve starých ronících Národních Listu zejmena

v delším lánku »0 umleckých soutžích « jak soudili

umlci eští i o tchto pípadech, kterými pípad po-

jišovny porovnávati jest nejmírnji eeno smlým.
Ví dobe pan Dr. Vojtch Fri, co pi vypsání

soutže na mstskou pojišovnu se dálo, jsou mu
známy náhledy i jeho pátel na radnici o pípadu pi

ízení konkurenním tém neslýchaném, mohl se pe-

svditi, jak o nm soudí ne vtšina, nýbrž snad bez-

výminky všichni umlci domácí a to by mu mohlo

býti pokynem, když nechápe zejmé, dvodné, z prá-

vního citu plynoucí požadavky umlc, aby se pouil
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o tom, jak je jinde pojímáno ízení umleckých sou-

tží, a mlli by pes to náhledy jiné, aby co právník,

co myslící vzdlaný muž poukázal, že dosavadní názory,

které projevily se bezpotukráte na rzných místech,

jsou nekorektní, neodpovídající právu, slušnosti a spra-

vedlnosti. Pakli ale pan Dr. Vojtch Fric bez znalosti,

bez studia, bez náležitého uvažování vidí v jednání

umlc a odborník, kteí od let poukazují na neko-

rektnosti páchané pi soutžích, a kteí i v tomto

pípad jako v mnohých jiných pronesli svj úsudek,

najednou píinu jinou, kterou vysvtlil evnivostí

umleckou, vášn 1’ konkurenní, pak nelze ovšem než

litovati, že jemu pisouzeno jest spolurozhodovati o zále-

žitostech, které svou povahou se vymykají úpln jeho

znalosti a vcnému posouzení a litovati jest tím více,

jelikož jsou to záležitosti veejné. Ba nelze ani viti,

že by pan Dr. Vojtch Fri tyto vci nepochopoval

;

snad by mu byly jasnými, kdyby nejednalo se o zá-

ležitost stavební, kdyby ku p. o vyhotovení právních

listin požádán byl ovšem proti zaplacení kolega pana

doktora, eknme Dr. M. a pi tom by se eklo

:

» Objednáváme u p. Dr. M. protože máme k nmu
plnou dvru, že to dovede. Chcete-li pak i Vy ostatní

páni doktoi, mžete se též o vypracování tchto práv-

ních listin v téže záležitosti pokusiti, bude-li v nich

nkterý passus lepší s radostí ho k doplnní právního

elaborátu pana Dra. M. piiníme, zaež Vám even-

tueln také nco zaplatíme. « — Snad by p. Dr. Vojtch
Fri pochopil, že by sotva nkterý z koleg vyzva-

ného pana doktora M. pustil se do práce. A byly by

tu vinny evnivost právnická a váše konkurenní?
Pochopoval by tu snad pan Dr. Fri, že by dvod,
pro který by ostatní kolegové p. doktora M. právních

listin sebe dležitjších v pípad tomto nevyhotovovali,

spoíval jinde. Nech pan V. Fri se laskav znovu

pokusí o vysvtlení toho zjevu jemu pochopitelného

jen pi evnivosti a závisti, snad najde správnjší a

lepší pro to dvodjr. Aby tak v tomto pípad nkterý
obecní úedník ped panem doktorem V. Friem ekl

:

Vy doktoi nesúastníte se proto práce, jelikož to ne-

dovedete, a proto že se bojíte z vyzvaným panem
doktorem M. se miti. Jak by tu pan Dr. V. Fri
panu úedníku mstskému drazn vysvtlil, že má
0 panech doktorech nesprávné a urážlivé mínní.
Ostatn jisto, že bjr mstský úedník na posudek takový

proti doktorm práv se neodvážil, proti umlcm
ovšem jest to pípustné a soud dle jednání vrchnosti

1 odporuitelné. Úcta, kterou jsme chovali a chováme
pro jméno, kteréž pan Dr. Vojtch nese, nutí nás aby-

chom hledali njakého vysvtlení pro jeho zvláštní ná-

zory
;

snad píinou jeho odchýlných názoru o um-
leckých soutžích je nešastná náhoda, že pípad, který

zbudil zájem jeho o otázky umlecké, o otázky um-
leckých soutží, spadl v okres záležitostí dotýkajících

se otázek o zachování starobylého rázu Prahy, pi nichž

ztratili nkteí páni a s nimi i pan Dr. Fri veškerý

vcný posudek.

r
L. MAROLD
DEK. POLE

MAJ. P. PROF. K. B

MÁDLA V PRAZE

ZPRÁVY UMLECKÉ.

MSÍNÍ SOUTŽE VOLNÝCH SMR. POÍNÁ

-

* jíce vypisovati pravidelné msíní soutže, splu-
jeme opt jeden bod programu, který si »Mánes « ve V. S.

vytknul. Úelem tchto soutží jest, povzbuditi ku in-
nosti hlavn v oborech dekorativního umní a umlec-
kého prmyslu, u nás tak zanedbaných a bohužel i Sa-

mými výtvarníky podceovaných. Zahraniný umlecký
prmysl, anglický a francouzský, dkují svj pokrok

a rozkvt toliko souinnosti výtvarných umlc a ku

této souinnosti musí dojiti též u nás, máme-li se

aspo o pí hnouti ku pedu. Našemi soutžemi brzy

se ukáže, mnoho-li a jak schopné pracovníky naše

umlecká obec v sob chová, ukáže se, zdali možno
vbec v tomto smru chovati do budoucnosti njaké
nadje. Zveme ku hojnému úastenství. Soutže naše

jsou neomezené, pístupné všem eským výtvarníkm,
pouze konkureních pravidel a podmínek dlužno pesn
dbáti. Výšku cen penžních urovati budeme pimen
ku vypsanému pedmtu a ku naším skromným po-

mrm nakladatelským udržovati je však budeme ve

výši obvyklé u soutží jiných, V. S. píbuzných za-

hraniných asopis. I o zužitkování života schopných

návrh chceme se piiniti prostedkováním mezi au-

torem a podnikatelem.

Podaí-li se nám, teba jen poznenáhlu, dopracovati

se výsledk a opatiti úastníkm našich soutží nové

zdroje práce i píjm, budeme za své namáhání i za

pinesené obti z dostatek odmnni. r y. s.

OOUTŽ VOLNÝCH SMR. DEKORATIVNÍ VÁŠA
v pálené hlín, glasurovaná. Nejvtší rozmr 50 cm.

Konkurenní práce v hotovém návrhu bu v pálené

hlín neb v sáde zaslána budiž do 1. kvtna 1899.

Cena 60 korun a 40 korun. Ostatní podmínky soutže
viz na tetí stran obálky.
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OOUBORNA VÝSTAVA JAROSLAVA ŠPILLARA.
V? Od 15. ledna do 15. února hostil Salon Topiv
práce jednoho z mladší generace malíské. Možno íci,

že Spillar presentoval se tu celou svojí desetiletou

inností umleckou : starší práce vystaveny ve foto-

grafiích. — Máme podrobovati výstavu jednoho z nej-

lepších svých pátel kamarádské kritice ? nebo máme
se snad postaviti na vysoký kothurn kritik, pátel-

ských karatel a rádc ? Ani jedno ani druhé. Pi-

nášíme jen nkterá data z jeho mladé umlecké innosti

- reprodukce ve V. S. již uveejnné anebo k uve-

ejnní pichystané pouí o jeho kvalit. —
Asi ped desíti lety vystavil Jar. Spillar jako jeden

z nej nadanjších žák prof. Pirnera svj první obraz

(studie dímajícího kuchae) v Rudolfinum. Od té doby

objevovaly se práce jeho astji na veejnosti, jak ve

výstavách tak v asopisech. Po opuštní akademie ne-

ekaje na možné vydobytí njakého stipendia odebral

se na njaký as do Itálie, odkudž pivezl mimo n-
kolika obráz i adu studií. Potom navštívil Paíž na

krátko, naež, aby unikl zdejší mizérii, nechal se en-

gažovat pro malbu kostelní v Jassech. Byl na nej-

lepší cest ubít v sob svoji umleckou individualitu,

ulc ta byla silnjší nežli pomry a také za

krátko octnul se opt doma, kam vábilo ho

zobrazovati typy a život eského lidu. Pole

své innosti našel si brzo : okolí Domažlic

pak nalezlo v nm svého nefalšovaného

tlumoníka. Tam bral látku k svým obrazm
a protože chtl být pravdivým, že chtl také

prožít a vidt to, co maloval, šel mezi ten lid

a žil s ním. V tiché vísce šumavské, Poste-

kov, pracoval po léta na nejvtší ásti svých

umleckých dl. Na Špillarových obrazech a
velkých s etnými figurami, a na menších

studiích typ nebo interiér, vidíme, že pra-

cuje všude se stejnou láskou, porozumním
citem. Jmenujem tak po pamti : »Na robot«,

»V chudém kraji «, »Louení se nevsty«,

»U domácího krbu«, »Klepání kosy«, »Do
po e«, »Pi msíku «, »V babím let « atd.

Z celku výstavy je patrno, že J. Spillar

jest jeden z tch šastných a nemnohých ma-

lí, kteí dlouho nehledali a netápali, aby

našli svou cestu, nebo jak íkáme, aby našli

sebe, pozorujeme-li pak, že v poslední dob
sahá k motivm, které díve neznal (vodník,

ranní mlhy, máj vzpomnl), že poutá ho prostá

krajinná nálada (msíní noc), že snaží se

tlumoiti jiným, co sám vidl a procítil, ne-

zbývá nám než považovati to za práce onch
chvil, kdy v odboení na jiné cesty stádá

umlec síly k pokraování ve práci pedešlé.
- ek.

WÁCLAV RADIMSKÝ, KRAJINÁ, VRACÍ
» se po kolikaletém pobytu ve Francii s bo-

hatou kolekcí svých prací a zahajil dnem 1. bezna
svoji výstavu v Topiov Salon. Výstava potrvá

do konce msíce bezna.

DI MINISTERSTVU KULTU A VYUOVÁNI BYLA
* zízena jako poradní sbor »Umlecká rada«, jež

rozhodovati má v následujících záležitostech státních :

udílení umleckých objednávek z prostedk státních

i zvláštních úvr, zakupování umleckých dl, pro-

vádní a subvenování umleckých výstav, umleckých
neb umlecko-historických publikací neb jiných po-

dobných podnik
;
udílení stipendií umlcm výtvarným

a badatelm, otázky umní se týkající ve všeobecném

vyuování ( illustrování uebnic, pomcky uebné,
zlepšení method vyuování kreslení), všeobecné záleži-

tosti museální potud, pokud nejedná se o musea vý-

lun prmyslová, uml. prmyslová, normy pro ob-

sazování míst úednických pi podobných musejch

a umleckých ústavech vbec. — Z pražských kruh
v umlecké rad na dobu pti let byli jmenováni :

archit. Jos. Hlávka, prof. V. Hynajs, Dr. Otakar Ho-

stinský, J. V. Myslbek, ryt. V. Lanna, prof. Dr. Neu-

wirth (z nmecké university pražské), prof. Ohmann,
hrab Zdenko Thun Hohenstein a Dr. Fr. svob. pán
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z Wieser, (professor nmecké university pražské.)

— Tato umlecká rada odbývala ve tvrtek dne

16. února svou první schzi v zasedací síni akade-

mického senátu vídeské university. Pedsedal ministr

kultu a vyuování, potebné informace, týkající se pée
státu o rozvoj umní, o pohnutkách, které vedly ku

zízení umlecké rady a o výši úvru na umlecké
úely povoleného podali dvorní rada svob. p. z Weck-
becker a ministerialní rada p. Stadler z Wolffersgrúnu.

Z mnoha na to uinných návrh od len nejpozo-

ruhodnjší jest pouze onen na zízení galerie moderních

umleckých dl ve Vídni od malíe Karla Molla. Z ná-

vrh ostatních ni jeden netýká se našeho umní do-

mácího, dosud vládou nepíliš podporovaného.

Rádi bychom vdli, zdali oné první schzi byli

Z této brožury vznikl silný literární a žurnalistický

boj, v nmž vynikli dr. Frank se svou »U obrana
hrvatskih umj etnik a« a hlavn spisovatel Ivo

Pila s velice zajímavým spiskem »Secessija. .Stu-

dí j a o modernoj u m j e t n o s t i«, snad nejlepší slo •

vanské pojednání o tomto themat. Na ni byl nucen

prof. Kuha odpovdti v brožue »Secessija ili
odgovor gosp. Pila u«, znamenající však dle

list vlastního jeho tábora (Klada) umírnní a vyjas-

nní otázky, ili jinými slovy kapitulaci. Hádky tyto

mly však jeden neoekávaný positivní výsledek
;
pod

vlivem veejného mínní mstská rada záhebská na-

bídla ustavivšímu se »Dr uštvu hrvatskich u m-
jetnika« na námstí Františka Josefa pavilon k vý-

stavám a vyslovila se, že na žádost družstva optn

L. MAROLD.
DEK. POLE.
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pítomni také její eští lenové ? Poteb máme mnoho
a je teba, aby zájmy eského umní hájeny byly

drazn, má-li nastati njaký obrat k lepšímu.

LTRVATSKI SALON, ZAGREB 1898. — MODERNÍ
proudy, jak literární tak výtvarnické vnikly i do

umní hrvatského
;
secesse paížská, mnichovská a v po-

slední dob vídeská mla zvlášt na ony poslední

veliký vliv. Jako všude, muselo i zde dojiti ku krisi

mezi starými a mladými
;

boj zahájil prof. Kuha
brožurkou s ponkud dlouhým titulem: »Anarhija
u hrvatskoj književnosti i umjetnosti ili

poslanica literárním dekadentima a umjet-
nikim s e c e s s i o n i s t i m a«, jež sama v svém
názvu nese tón i obsah výtek mladým pedhazovaných.

zapji jej a k výstavám domácích neb cizích umlc.
(Zlatá slovanská Praho, kde jsi?) Družstvo, dosud
pouze jedenáctilenné, pibírající leny po trojnásobném

úspšném vystavení na svých výstavách, tuto nabídku

pijalo a otevelo 15. prosince v pavillon z milleniové

výstavy první chrvatský salon. Výstava tato jest pro

chrvatský umlecký svt událostí prvního ádu, nebo
do té doby souborných výstav chrvatských nebylo

;

do r. 1892 bylo chrvatské umní vtšinou jen ama-
térské a teprve píchodem Vlaha Bukovce z Paíže
do Záheba poíná nový život; r. 1893 vystavuje své

portréty; r. 1894 výstava prací Tišova a Frangeše,

dále skrovná výstava akademie záhebské, Vereša-
ginovy práce a nyní z výše zmínného literárního

boje vzniklá prvá souborná výstava, ítající 160 ísel.
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Co umleckou upomínku vydává družstvo »Hrvatski
Salon 1 8 9 8

«

o tyech íslech (2 zl. celé) s pí-

spvky literát a ukázkami vynikajících prací; prvá

2 ísla, se trnácti píspvky v textu jmen jako Gjalski,

Pilav, Tuci, Livadi a dvacctidevíti illustracemi práv
vyšla. Zastoupen jest ze zvunjších jmen mimo jiné:

malíi Vlaho Bukovac, Bela Cikoš

a Ivekovi, ze : ocha Frangeš

a Valdec. Jak ze zpráv v nm
obsažených patrno, zahájení vý-

stavy neobyejn skvlým publi-

kem

,

jakož i ilá návštva zaru-

uji výstav i umleckému ruchu

úplný zdar. —
Záheb stává se stediskem

umleckého života jihoslovan-

ského, jehož nutno si píšt
k porovnání i k pouení našich

pomr bedliv všímati. k. P.

Vmsíník vydávaný »Spolkem
výtvarných umlc rakouských

«

se sídlem ve Vídni, pestal po

prvém roníku vycházet. Dvacet

tisíc zlatých deficitu je píinou
zastavení listu, který pi vzorné

úprav, cenném obsahu byl velice

levným.

V píznivém pípad dle dneš-

ního vyjednávání — ponvadž
v Rakousku nenašel se nakla-

datel — bude vycházet list dále

bu v Lipsku neb v Berlín.

TOSEK MOCKER * 22. XI. 1835

J f 16. I. 1899. Jako odcho-

vanec prof. Schmieda zastával

míst. stavbyvedoucího pi do-

stavb vže sv. Štpána ve Vídni,

od smrti pak Kranerovy ídil

dostavbu chrámu sv. Vita tém
až do posledního dne svého

žití, a tak pivedl zevnjšek západní ásti dómu s obma
vžemi dle svých projekt takka k úplnému dokon-

ení. — Z dívjších staveb a rekonstrukcí jím vede-

ných jmenovati dlužno : hrobka hrabat Thun v Dín,
oprava kostela Kolínského a Lounského, oprava sv.

Apolináe v Praze, vnitní oprava kostela v Chlumu,

rekonstrukce sv. Petra a Pavla

na Vyšehrad, sv. Petra na Novém
Mst, ukonení a restaurace

sv. Barbory v Hoe Kutné a

sv. Bartolomje v Plzni, oprava

vží Mosteckých, rekonstrukce

Prašné brány a Karlštejna, nová

stavba sv. Ludmily na Vinohra-

dech a plány k novému kostelu

na Zižkov. —
Schází nám seznam veškerých

menších oprav gotických kostel

a kostelík po našem venkov
ale zajisté neklameme, když pra-

víme, že v posledním tvrtstoletí

pi pracech podobných byl to

Mocker jenž platil za A i £1

eské gotiky. —

JULIUS KOSSAK (NAR. R. 1 824
J ve Wišnici) malí historických

scén staré Polsky — otec W.
Kossaka spoluautora panoramatu

»Radslavice« — zemel dne 3

února u vku 75 let.

B
edich havránek kraji-
na, nar. r. 1820, žák Ant.

Mánesa a Haushofera zemel 1.

dubna v Praze. Poínaje léty

sedmdesátými až do dnešních

dn zamstnával adu devorytc
provádním svých illustrací pro

cestopisná díla arciv. L. Salvá-

tora. Zesnulým odešel poslední

fedrovatel u nás vymirajícího

devorytu.

L. MAROLD.

II.LUSTRACE Z GUILLAUMEOVY KNIHOVNY.

MAJETEK NAKLADATELSTVÍ BORELOVA V PAÍŽI.

J
sme požádáni vzhledem k pedposlednímu odstavci lánku Umlecká komisse a lenové obec-
ního zastupitelstva na sl. 1 65. pedešlého ísla konstatovati následující: »Pan Schier vyžádal si prv

mé calculace dne 18. srpna 1893. a sice jedin proto, že jsem té doby se súastoval debat o assanaci ve-

ejn vedených — ped tím jsme se neznali a nestýkali. — Stavební povolení pro nárožní dm (nový) p. 934-1.

dáno bylo . j. 153344 dne 27. íjna 1895. a pro dm druhý, p. 935-1. ís. jed. 154963 ze dne 30. íjna 1895.

Bourání starých dom bylo provedeno v dob od 17. rínora do 30. dubna 1896. a se stavbou poato dnem
1. kvtna 1896. Já jsem byl zvolen do sboru obecních starších teprve dne 28. íjna 1 896

a resignoval jsem již dne 11. února roku 1897. — Z uvedeného je zejmo, že i kdybych vbec
nkdy na radnici njakého vlivu byl míval, nemohl jsem ho ani v tomto pípad použiti.

V Praze, dne 23. ledna 1899. O t. Mater na.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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alerie trejakovská. pí-
spvek K POZNÁNÍ UMLEC-
KÝCH SNAH NA RUSI. PÍŠE

FR. TÁBORSKÝ. = ást další. =

Idea má v sob zcela zvláštní sílu, proniká a pro-

zauje i chatrným zobrazením, zvlášt kde umlec
slouží jí nezištn a se sebezapením, jak Ivanov iníval.

Nikdy ješt nebylo pineseno obtí zcela nadarmo. Na-

mitejž mi kdo, že Ivanov nadarmo obíral se vcmi,
které pesahovaly jeho síly; tvrdiž mi kdo, že v prvních

skizzách k jeho obrazu obsah jest mén hluboký, za

to však provedení bylo pirozenjší, vrnjší a živjší.

Už v možnosti, že nkdo snaží se po nedosažitelném,

jest cosi abnormního, tragického
;

vzešlo-li toto snažení

z pohnutek istých, bude vždy na prospch, i když
nedosaženo cíle. Mladý lovk, který jde smrem
Brjullovovým, zanikne dle všeho jako umlec — kolik

takových píklad jsme to nezažili 1 Dá-li se však

mladý lovk svábit ideami, které pronikají díla Iva-

n >va, bude se dále rozvíjet, má-li dostatek nadání.

Pi vší své námaze a práci Ivanov je vysílen, neuznán,

zemel v pli cest ku pravd; ale jeho budoucí ná-

sledovník, »neznámý vyvolenec dosud«, bude pokra-

ovat na dráze, od nho nejdíve proklestné. — Chci

ješt odpovdt na námitku jednu. Možno tázati se

:

pro máme studovat Ivanova, mistra nedokonalého,

nejasného, když je dost velikých, pochybností nedo-

tknutých, vítzných vzor. Pedn, ponvadž Ivanov

jako zvláštní povaha ruská jest mladistvému srdci

ruskému nepomrn bližší, srozumitelnjší, dražší; a za

druhé, a v tom je veliká zásluha jeho, jeho zásluha

jako idealisty a myslitele, že poukázal na staré mistry

a vrátil se k nim. Nedovoloval ani sob ani jiným

pohodlné uspokojení se sebou samým, uil své žáky,

aby si kladli vysoké, namáhavé úkoly, aby se nespo-

kojovali onou technickou dokonalostí, tím barevným

mámidlem, kterým Brjullovovi pívrženci se tak pyšnili.

S tohoto hlediska i nedostatky Ivanova prospšnjší
jsou, nežli mnohé krásné stránky.

«

Zakonuje pak svou rozpravu páním, aby nárty
Ivanova k obrazm ze života Kristova, jež jsou ma-
jetkem umlcova bratra, byly uveejnny. »Z tchto

znamenitých nárt lze poznati nejjasnji vdí zá-

kladní ideu Ivanova
;

zde nebyl mu šttec na obtíž,

jímž zvlášt ke konci svého života pro zmáhající se

slabost oí už neovládal. Na jeho obraze postava

Kristova, jak známo, lépe se podaila než všecky

ostatní. Skizza k ní, která jest majetkem V. P. Botkina,

jest obzvlášt pozoruhodná. Fotografické snímky tchto

nárt byly by vítaným darem všem ctitelm dobrého,

estného, nešastného ruského umlce Alexandra Iva-

nova. «

Pání Turgenvovo stalo se skutkem, ale teprve po

dvaceti letech. Berlínský archeologický ústav vydal

všechny ty kresby v reprodukci chromolitografické podle

ustanovení umlcova bratra.

VI.

Smích, smích k vli vážnému okolí a vážným po-

zorovatelm, zde až velice vážným, utlumovaný a udu-

šovaný, ale práv proto tím více všecka stavidla

zpsobnosti vyrážející a když ne celý proud, tož aspo
bezdný kvikot propouštjící, po nmž pak jako pro-

raženým stavidlem teprve celý píval zdravého smíchu

se vyítil — takový upímný, šastný smích, svou

naivní veselostí tak nakažlivý, vyrušil mne najednou,

když jsem si prohlížel pízemek Trejakovské galerie.

Co se to tam sbhlo? Jdu se také podívat a vidím -

chumá ruských student, už dosplejších, v letním
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stejnokroji stojí tu, ba vlastn leží tu druh druhu na

zádech neb na rameni ped obrázky na pohled nepa-

trnými. Pední z nich, co pímo u obrázku stojí, te
cosi a od smíchu až poklekává. Sousedé jeho smjou
se, až se tesou, až oi se jim zavírají od smíchu.

A ti zadní huí a hluí do toho u veselém vytržení

mladistvým, zdravým »hehehehe— huhuhuhu !« . . . Stojí

tu všichni patrn ponejprv, zastavili se tu patrn na

cest na výstavu Nižegorodskou anebo naopak, a ani

se snad nenadáli, jaké intermezzo je tu oekává. Sám
tlaíš se k nim také a usmíváš se už naped.

Co je to tak rozehálo ?

Fedotov je posadil na svou kobylku.

Fedotov? Fedotov? — vzp míná eský tená. Málo

kdy jméno to bylo u nás vysloveno, a bylo-li, zapadlo,

jako tisíc jiných. Ale jináe na Rusi. Tam Fedotovu

íká se » Gogol ruského malíství". A tím je eeno
všecko i našemu tenái.

Pavel Andreje v i Fedotov (1816— 1852)

byl originální talent a mnohostranný, ale žádným
smrem se nerozvil a zstal podivuhodným diletantem.

Psal verše, skládal písn a sám je píjemným tenorem

zpíval, doprovázeje sebe na kytae. Jako dstojník

kreslil vtipné a rozveselující obrázky ze života vojan-

ského, jimž nikdo umleckého mí: ka nepikládal, a te-

prve » Uvítání velikého knížete Michala Pavlovie v táboe

lejbgvardjského finského pluku r. 1837. «, kde pestrou

sms vojanskou zobrazil s velikou živostí a výrazností

a pi tom prost a pirozen, teprve tento obraz ozdobil

mladého dstojníka umleckou gloriolou. Nkolik let

na to, když blížil se už k ticítce, Fedotov vstoupil

teprve na malískou akademii, zanechal pak vojaniny

a brzo na to namaloval nejlepší svj obraz »Námluvy
majorovy*. Rázem stal se slavný, dostal titul akade-

mika, a za osm let, když byl namaloval a nakreslil

množství obrázk a kreseb, jimiž rozesmával každého,

kdo je spatil, zemel choromyslným . . .

Nepešel však krátkou, ale neschdnou svou životní

pšinou bezvýznamn. Už estný titul to napovdl.
»Fedotov jevil se odrazem literatury Gogolovy, byl

zjevem naivním, neoekávaným a jediným «, praví o nm
také Kramskoj. Vyšlo však pozdji na jevo, že Fe-

dotov málo znal Gogola a neml ho rád. Vtší Gogol,

než byl Nikolaj Vasiljevi, jenž psal »Mrtvé duše«,

pivábil k sob Fedotova a udlal ho svým mluvím,
a to byl život ruský, skutený život ruský, od

nhož se až do té doby umlci ruští bu zcela od-

vraceli anebo jen nesmle a neumle se ho dotýkali.

A pak ti, kteí se ho dosud byli dotekli, uinili to

se stránek jen zevnjších, zobrazovali zevnjší zpsob
života, hlavn zamstnání lidu. Fedotova však zvábil

víc intimní život, jak lovk projevuje se sám o sob,

sám sob když jest ponechán, mezi tymi stnami
svými, ve chvílích rozpaitých, v situacích, které vy-

volávají smích a potajmu asto vyluzují zárove ná-

ladu, v níž vytvouje se vláha slzná. V humoru svém

Fedotov stýká se tu s Gogolem, v jejich humoru za-

znívá i tichá struna tragická. Stýká se s ním i v dra-

stickém vyliování ruských mrav.
Tak na p. »Námluvy majorovy* jsou hotovou

povídkou Gogolovou. Pistárlý major rád by se zbavil

svých dluh, a zbohatlý kupec rád by svou dceru

provdal za »nco vyššího «. Pomocí dohazovaky na-

míí major na kupce a trefí. Pistárlý je sice ženich

a k tomu dluhy ovšený, ale je major ! A panna

nevsta poádn je tlustá, ale má vno ! Všecko je

rychle smluveno — ženich má se pedstavit. Už ho

u kupc ekají. Nevsta v bílém hedvábu, notn de-

koletována, matka a báuška v nejtžší dstojnosti.

Cekají netrpliv. V tom vrazí do dveí dohazovaka :

»Pan major je tu ! « Nevsta — stydlivá! — chce

uprchnouti, matka však chytla ji za sukni, otec rovná

si svátení na sob oblek, sluhové letí s mísami —
a otevenými dvemi vchází ženich, trochu už vyvtralý,

krout si svj dobývavý, nepemožitelný knír ... Fe-

dotov pipojil k obrazu celou báse na vysvtlenou.

Vbec rád ku svým kresbám pipisoval rozmluvy,

pípisy, které projevují silný literární talent, jakoby

sám vycioval, že kresby ty jsou více ku tení ureny
než k oné rozkoši, jaká z linií a barevných ton pra-

vého umlce nás oblažuje. Bez tchto pípis mnohá
kresba jest bezvýznamná. Na p. »Kapitalisté« —
pedstavují mladé dstojníky pi karbanu

;
dlouhý

karban rozepjal jim kabáty a rozcuchal vlasy. K tomu

Fedotov pipsal:

1 . Nu, pošli pec pro svíku

!

2. Pošli ty — však vyhráváš . . .

1. Pošli jen ty — smažu ti padesát tisíc!

Neumlé, primitivní jsou asto ty kresbiky, ale za-

chyceno je v nich znamenit mnoho charakteristických

známek ruského života — a to poprvé. V tom jest

jejich význam. Ale je to význam více literární než

malíský.

Album všech tém prací Fedotovových vydal ped
šesti lesy Bulgakov. *) Publikace velmi zajímavá.

V Trejakovské galerii jest od Fedotova 25 prací.

Po Fedotovu pozornost a sympatie malí ruských

obracejí se a tíhnou k životu ruskému, hlavn lido-

vému. Literatura ukázala cestu. Gribojedov, Puškin,

Gogol, Lermontov, Kolcov, Grigorovi a Nkrasov od-

halili svými výtvory zcela nový svt. S vtším menším

zdarem pokoušela se o nco podobného ada malí,
ale pi vší snaze zstávala daleko za spisovateli co

do síly výrazu umleckého. Ale hledali nco nového

a svého, nespokojovali se pouhým napodobením, a nikdo

jim neodepe uznání. Tu PÍ ach o v maluje truhláskou

dílnu, Sternberg maloruskou krmu, ernyšev
pouliní muzikanty a trh v Petrohrad, Morozov
obd pi senosei, vycházející lid z chrámu, vesnickou

*i n. A. 0p,xoiob7) ir ero nponaue.ieiiiH. (hoTOTiiniiMPeKoe

ii aBioTiiniiMecKoe najuiie 0. 11. Byjuaicoua. Cn6. 1 893.

Cena 5 r.
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školu; Ivan S o k o 1 o v jitro po svatb, T r u t o v s k i j

chorovod v Kurské gubernii, Po po v lidové typy,

Nik. Petrov inovníka ucházejícího se o dceru

krejího, Žuravlev nosilšika (posluhuj atd.

Ale vzmáhající se tento proud národní zstával

dosud docela nepovšimnut tam, odkud by vlastn ml
vyvírati. Malíská akademie mla všecky brány i zadní

dvíka vzduchovzdorn uzaveny, aby tam jen pro

všecko na svt nezafiel sebe slabší vtík z ruské

ulice, z ruské vesnice, z ruských polí a ek a les,

a všedním svjm hlomozem aby neporušil posvátného

ticha, v nmž tu trnili Jupiterové, Herkulové, Odinové

a podobná vznešená panstva. Bylo teba i tady zdra-

vého provtrání, a to se konen také stalo.

VII.

Dech pravé svobody pr vanul Ruskem r. 1861.

Dne 19. února Alexandrii, vydal památný úkaz, jímž

zrušuje se poddanství selského lidu. Sedláci, až do

této doby ke hrud pipoutaní, požívají všech práv svo-

bodných osadník — byla hlavní zásada této ohromné

reformy. Duch této zásady zabušil i na dvée malíské

akademie petrohradské, rozrazil je, zadul až do síní

akademických a pobouil mladou krev žák, kteí

rovnž až dosud byli pipoutáni k bezduchému pedan-

tismu a kteí te najednou zapláli spravedlivou žádostí

po svobodném tvoení.

Roku 1863 trnáct žák zakonovalo kurs na

akademii a mlo konkurovat o velikou zlatou medailli.

Mlo to býti tento rok zvlášt slavnostní
;

nastávalo

jubileum stoletého trvání akademie. Díve urovali pi
takých závrených zkouškách na akademii všem kon-

kurujícím touž látku
;
tentokráte všem mlo býti dáno

sice totéž thema, ale každý dle svých schopností,

svého temperamentu mohl si voliti k nmu látku ze ži-

vota minulého neb pítomného, z djin posvátných neb

svtských
; na píklad hnv, radost, láska k vlasti

mla býti thematem dána. Znamenalo to sice jakýsi

pokrok, ale onm trnácti mladým umlcm takový

pokrok nezdál se niím. Podali tudíž senátu akade-

mickému široce odvodnnou žádost, aby jim dovolena

byla vbec »svobodná volba látky, každému podle

jeho náklonností, a aby dána byla k tomu dvounedlní
lhta.« Dosud prý zkouška závrená mívala »ráz

loterní«. Šasten prý ten, í umlecké náklonnosti od-

povídaly danému thematu — a bda ostatním ! . . .

Senát odpovdl, jak odpovídají lidé nedobré vle, ne-

laskaví a nevrlí ke všemu novému, lidé pohodlní, kteí

si svj malý svt vystelou svými polštáovitými názory

a stávají se nervosní, jestli z toho neb onoho kouta

najednou ucítí prvan. Senát na žádost tu neodpovdl,
ba zrušil pedešlé své ustanovení o jednom themat pro

všecky a uril, jako bývalo díve, touž látku pro

všecky. Následek toho byl, že v den zkoušky — bylo

to 9. listopadu 1863. — když námstek presidentv

oznámil danou látku, »Hostina ve YValhalle«. Na trn

bh Odin, obklopený bohy a reky; na ramenou má
dva havrany; oblouky paláce Walhally videti na nebi

v oblacích msíc, za nímž ženou se vlci« — ze

zástupu »trnácti« vystoupil jejich mluví a prohlásil,

že za takých pomr vzdávají se veškerého konkurování.
— Všichni? ozval se od zeleného stolu hlas.

— Všichni, odvtil s poklonou mluví. A všichni —
až na jednoho — hrnuli se ze sálu.

— Velmi pkn! Velmi pkn! kropil je do dveí
povržlivý posmch jednoho professora.

Mluvím tím a vdcem veškerého toho jednání byl

Ivan Nikolajevi Kramskoj, (1837 — 1887),

mladík nadšené energie, horoucí vle, vytíbené intel-

ligence a citu pekrásn rozvitého. Srazili se všichni

dohromady, rozradostnni, že zbavili se konen tch
nechutných »galimatiáš« á la Walhalla, Odin atp.

zídili »Artl svobodných umlc« a pozdji založili

» Spolenost koovních výstav«, která písnou volbou

len pedstavovala výkvt ruských umlc a mže se

vykázati adou znamenitých skutk, významných pro

rozvoj ruského umní a pro rozšíení a zvýšení um-
leckého vnímání a vkusu na Rusi.*) Spolenost tato

trvá dosud.

Den 9. listopadu 1863. byl ruskému umní tím,

ím 19. únor 1861. ruskému lidu. Z pout akademie

bylo vysvobozeno, ale svobodno se hned nestalo. Bylo

teba delšího asu, aby reforma se vžila. Bylo teba
mnoho práce, mnoho studia, mnoho zápas hmotných
i duševních, mnoho odvykání starým theoriím a formám
u samých umlc — jakž teprve u obecenstva !

—
aby umní stávalo se svobodnjší, a aby umlecké
názory u obecenstva rozvolovaly se. Proti oficielnímu

pedstaviteli umní ruského, akademii, bylo teba do-

kazovat zdravou potebu a nutnost mladé ruské secesse.

A tu prokázal velikou službu ruskému umní Kram-

skoj. V pehojných dopisech svých k druhm umlcm
i k amatérm a v obšírných statích, uveejovaných
v asopisech, bojoval on za svobodu, svtlo, barvu

a vzduch, ale zárove za duši, srdce v ruském umní.

»Nám neodkladn je teba kráeti k svtlu k barvám

a vzduchu, ale . . . jak to udlat, abychom neztratili

cestou nejdrahocennjší vlastnost umlcovu — srdce ?«

volá v jednom list k Rpinovi, a toto volání odhaluje

celou jeho krásnou povahu umleckou i lovckou.
Tyto listy a stat Krámského patí k nejcennjšímu,

co o umní vbec bylo psáno.*) Mimo nho i Su-

vorin, vydavatel denníku »Novoje Vremja«, a pozdji

Stasov upravovali novým smrm umleckým pdu
v obecenstvu.

Na štstí byl tu však ješt jiný initel, k rozvoji

umní nevyhnutelný — mecenáš. Byl tu Trejakov.

*) Obšírné o tom všem vypravuje Naše Doba, ro. III.,

ve lánku » Do tknut geniem« a roník V. ve lánku
»J. N. Kramskoj.

«

**) Vydal je A. Suvorin redakcí V. Stasova: IlBa.Hi

HriK0JiaeBii4t> KpaMCitoii. 3ro íkji3ht>. nepeniioica n xy^oace-

CTLseiiiio-KpiiTmiecKhi CTaTbii. Petrohrad 1888.
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JOS. MAATKA. V ÚZKOSTECH.

I. CENA LOSKÉ ŠKOLSKÉ VÝSTAVY AKADEMIE UMNÍ.

V jeho galerii soustedny jsou nejlepší práce len
»Spolenosti koovních výstav.'*

Zvláštní sál jest vnován samému Krámskému
- 36 jeho obrazm olejovým. Krom sedmi jsou to

samé portréty. Ruští básníci, spisovatelé, malíi, socha,

herec, Trejakov a jeho žena atd. zjevují se tu pozo-

rovateli v silnjší, slabší živosti a výraznosti. Pravda,

ada jich psobí nyní suše, jsou v barv zamlklé, za-

raženy, páli byste si, aby ono svtlo, barva a vzduch

oživily je. Ale za to jiné žijí plným životem a vzbudí

i ve vás prudší tlukot. Je tu Lev Tolstoj, malovaný
r. 1873, v plné mužné síle, s elem jako z ocele vy-

kutým, s hlubokým, pevným, pronikavým pohledem
sivých oí, z nichž oste to jiskí, ale velkolepým

klidem a jasem, duchem neúprosné logiky — tof on,

to on ! . . . voláte v duchu, on, který nedávno ped
tím, co Kramskoj ho maloval, vytvoil Andreje Bol-

konského, Pierra Bezuchova, rodinu Roštových, mu-

žíka Karatajeva a celé to grandiosní panoráma lidstva

» Vojnu a mír«, a který zrovna v tu dobu zani psáti

»Annu Kareninu<-. Je to podivuhodný portrét. Tolstoj

sám i jeho žena podotkli, že lépe namalovati nelze.

V podobiznách, které my známe v Cechách, už Tolstoj

je starší, okolí oí už je mkí, ale tu v tvái je samá

pevnost, ale bez tvrdosti, zrovna jako ty myšlenky,

které v plné výzbroji z hlavy té vyskakují ... A po-

hlete v právo : V krajin sluncem zalité, nedaleko

mohutného lesa, zastavil se malí ruských les Siškin,

postava topolovitá, open o dkladn okutou hl, na

rameni celý polní atelier. Zahledl se do toho svžího
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kraje, a slunce honem ho také polilo štdrou svou

jásavou záplavou. A tak ho na plátno zachytil Kram-

skoj . . . Tam zas paní Vra Nikolajevna Trefjaková

na procházce za rozmilé, živé hry svtla a stín. Na
druhé stran zas herec Samojlov, u nhož a na nmž
hraje všecko, i úes, knír, bradka, límec u košile

i u kabátu, skipec na šrce mlící i ruka v kapse

mluvící
;

ale všecko hraje pirozen, lehce a jakoby

s vrozenou velkomstskostí . . . Tam výše opt — ne-

mocný Nkrasov, na nhož smrt už už uká . . . atd.

Kramskoj byl znamenitý portretista. Nejen listy, ale

i obrazy jeho dosvdují, jak miloval lidskou hlavu,

jak se zálibou ji studoval. A pece podobizny, totiž

malování podobizen, byly mu vcí protivnou. Ne z lásky,

z nouze jen je maloval, aby uživil svou rodinu a sebe.

A ponvadž mnoho poteboval, musil jich namalovat

mnoho — pes 400. Pes to vše cítit, jak i k té ne-

svobodné volb vždycky pilnul, umlecká krev se pro-

budila a vyhnala vtírajícího se emeslníka.

Krámského jinam srdce pudilo. Na Ivanova chtl

se pipnout a vznešenou tou drahou, modern upra-

venou, chtl vésti k výšinám ruské malíství. Ideálem

jeho bylo vytvoit veliký obraz historický, v nmž by

symbolicky zobrazen byl všecek náš souvký život,

odvké i nynjší boje a stony a tužby lidského po-

kolení. Jak úchvatn rozepisoval se o tom v listech

svých ! Jaké to hotové básn v prose psal, chystaje se

malovat »Krista na poušti« a »Zdráv bu, králi ži-

dovský!* — Krista to na dvoe Pilátov, jak vojínové

se mu potupn posmívají. V mysli stál v mu tyto

dramatické scény v živosti nejrozevel ejší — na plátn

zjevily se bytosti, jimž tvrí duch nedoekl božského

slova: »Effeta!« V tom byla tragika umlcova, kterou

on, tak bystrý kritik, s hrzou vycioval a která ho,

a mužn se bránil, srážela k zemi. Kritik, spisovatel

byl silnjší v Krámském než umlec. Kramskoj jest

Lessing v ruském malíství. Pokud kriticky analysoval,

vše bylo plno ži-

vota a ducha. Jak-

mile chtl tvoit,

nebylo tu toho ži-

vého zídla, » které

vlastní silou se pro-

dírá, vlastní silou

tryská paprsky tak

bohatými, tak sv-
žími, tak istými.

«

Duše byla to

pekrásná, lovk
z nejušlechtilejších.

Ne bez hlubokého

pohnutí protete

knihu jeho list a

statí i postojíte ped
jeho vybranými
pracemi v Treja-

kovské galerii.

(Píšt konec).

VACLAV RADÍ.VISKY. — NAPSAL
KAREL B. MÁDL. =

Asi ode ty let sídlí a pracuje V. Radimský

v neveliké vsi prosted Normandie, v Giverny, kolem

jejichž domk a polí vine se nízkými behy Eure

k Sein spchající. Co tam prodlením dvou posledních

let namaloval, z toho uinil výbr a pijel s ním do

ech, do Prahy, aby ukázal, kde nyní stojí, jaké sta-

novisko si vyhledal a kterým smrem jest odhodlán

dále kráeti. Ped tím strávil njaký as, trvám že

ti roky, v Barbizonu pi kr ji proslulého lesa Fon-

tainebleau. I zde, kam se byl utekl z Paíže, a kam
si nyní nkdy na krátký výlet zajede, byl šttec jeho

pilný. Avšak to, co maloval v Barbizonu, a díve ve

Vídni a na poátku svého uení v Mnichov, leží

daleko za ním jako pekonaná episoda životní, na

níž jen ob as se vynouje malá vzpomínka, když umlec
mezi nahromadnými plátny ve své díln náhodou

pipadne na nkterý obraz tžkých hndavých barev

a zlatožlutých ton, kde jedny druhé mají vyzvedati

a spolen melancholický souzvuk housti. Te je jinak.

Z barbizonských nálad, v nichž dosud zaznívají daleké,

ale silné ohlasy onch velkých regenerátor krajináství,

kteí v ticátých letech tvoili nádhernou plejádu fon-

tainebleauskou, z tch nálad moálových pasek, mo-

hutných korun dub a vzrostlých, urovnaných alejí,

vyšel Václav Radimský do slunce a svtla. Svítí

a záí ono všude, jeho oživující objetí všady se pro-

stírá, ale jsou pece místa zvláštní, kde se umlci zdá,

že planou zvláštní intensitou, to proto, že se mu
smysly pro jich postehování a pojímání tam otevely.

Je tomu tuším jedenáct, ano, jedenáct let. Pišel

ke mn útlý mladík v krátkém sametovém kabátku

;

neml ani chmýrku na rtu. Pedstavil se, ale nebyl

mi neznámý. Jeho jméno mi pipomlo nkteré kra-

jiny, jež jsem ví-

dal na našich vý-

stavách a kd}rž

jsem vidl jejich

pvodce
,

podivil

jsem se v duchu

znova jejich hoto-

vosti. Nebyl jsem

v pochybnostech o

nadání tohoto mla-

distvého krajináe,

který pišel o radu,

má-li talent a kde

by se ml dále uit.

Li. ilj£ '

V Mnichov byl.

Má jít do Vídn
nebo do Paíže ?

Jeho materielní po-

mry mu dovolo-

valy klidná, niím



279 VOLNÉ SMRY 280

netísnná léta uení. Poradil jsem mu Paíž a nic

jsem se nedivil, když jsem po njakém ase zvdl, že

odejel do Vídn. Již tenkráte jsem vdl, že se cho-

díváme ptát o radu, když jsme svoje rozhodnutí již

byli ustálili. Ale do Paíže se Radimský pece jen

dostal. Ve Vídni bylo jeho pobylu na krátce. A nyní

pichází z normandské vsi, po desetiletém, málo pe-

rušovaném pobytu ve Francii, hotový a zcela urité

fysiognomie, rychlý,

robustný a trefný pra-

covník, který z dvou-

roní žn mže vybrati

na devadesát venkon-

cem dobrých dl, jimiž

chce doma prokázati

svj nárok na po-

pední místo v mladé

eské generaci kraji-

náské. Je mu ticet

let, je silný a zdatný,

má vytrvalost a jeho

vnitní umlecký vý-

voj je pro dohlednou

dobu ukonen.

Když Radimský
opustil Barbizon a pe-

sthoval se do Gi-

verny, znamenalo to

více nežli pouhé pe-
sídlení a prostou zm-
nu místa a bytu. Na
cest z dubin starého

hvozdu ve Fontaine-

bleau do zelených a

obilných niv norman-

ských zapoml úpln
na svoji pedchozí u-

mleckou minulost,

ztratila se v onom
prohbí, které leží mezi

tmavými stromy bar-

bizonskými, mezi pí-

tmím lesa a jeho sil-

nými a hlubokými ná-

ladami, a jemnou ze-

lení tuných luk a j ŠPILLAR.
svtlou žlutí sluncem

zažehnutých stoh a

przranými modrofia-

lovymi stíny jeho krajin v Normandii shledaných a ma-
lovaných. Zmizely význané siluety, cestou odvrhl

všechnu pítž komposiní, zapoml na vše, emu se

dosud byl uil a pohledl skutenosti zpíma svýma
oima do tváe. Býval ped tím malíem pitmlých
nál id, a nyní se stal horovatelem pro oslující jas

slunený. Odešel ped lety z domova jako nadaný

krajiná a vrátil se nyní jako pesvdený a úpln

vysplý impresionista. ím byl starší generaci Bar-

bizon, s jehož tradicemi nás A. Chittussi seznámil

a po nm Zd. Braunerova je nezmnné, vždy znovu

vykládá, tím stala se vesnice Giverny francouzským
impresionistm. Zde elný mistr Claude Monet má své

sídlo a prochází se jejím okolím, nebo vyhlíží s prahu

svého domku do zahrad a polí. Uvedl jsem již jinde

V. Radimského ve spojení se jménem Monetovým, ne-

byl > mi však dobe
rozumno. Mluvil jsem

o poblíží, a vlivu a

jiní si to vykládali

na pomr uitele a

žáka. Takových styk
mezí nimi nebylo. Bez

vší pochyhy otevela

díla C. Moneta, Alf.

Sizleye, Camila Pis-

sara, nebo A. Renoira

mladému umlci nové

obzory, na jich díle

také asi vyšetil, jak

nutno vésti šttec a

vrhati barvy na plátno,

aby své nové poznání

vyjádil, ale imatriku-

lovaným žákem nebyl

žádného z nich.

V. Radimský je co

do asu první mezi e-
skými krajinái, který

se se vší silou a vý-

luností zrovna vrhl na

malbu svtla. Má však

v naší obci malíské
již svého pedchozího

soudruha. S J. Upr-

kou tvoí dvojici vy-

znava Slunce. Také

Úprkoví rozevely se

oi v Paí/.i, pak ale

vrátil se na rodnou

pdu, usadil se v kraji,

kde byl dtství svoje

strávil, a zstal tam,

RTA Z BENÁTEK. J
ako

J
eho

v
kePký a

smlý Uitel. Tuto

druhou ást svého ú-

kolu života Radimský

dosud tém ani nezahájil. eká na, a jest povinován

sob i nám ji jednou v celém rozsahu splnili. Chceme
jednou se kochat obrazy, v nichž upevnn je um-
leckou rukou prchavý obraz našich eských niv, za-

hrad, vsí a les, zatopený sluncem, rozsvtlený jeho

tesavým a chvjivým elementem, chceme rníti jednou

vtleno, co zraky naše, po kraji bloudící rozšiuje a

zpíjí. Chceme, aby umlec, který je vnímavjší pro
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to více nežli jiní, který bílým skoro svtlem a pelétavými transparentními stíny formaci a pohyb terénu vyja-

duje, aby nám šttcem vyprávl o plastice eské pdy o vlnách jejich chlumu a rolí, o šumu a zátoinách

jejich íek a bystin, o žírnosti jejich polí, o vzácném klidu jejího podzimu a nadjí plném probouzejícím

se jaru. V. Radimský je k tomu pipraven a co nyní ve Francii maluje, s ím se v Praze souborn uvedl,

to zdá se mi zrovna predestinujícím vstupem k impresionistickému vylíení eských pohled a zákoutí.

Radimský maluje te normandský kraj. Je tichý, skoro plochý, nevelkými vlnami pahorkových pásem

prostouplý, má úrodná a vzdlaná pole : celé pastviny a luiny, vrby behy malých ek vroubící, vesnice

v zelených koších kovin a strom mkce uložené, kvty slunenic a ilimník v oplotných zahradách, nízké,

slámou nebo doškami kryté domky, malé hájky a hojné lesy a nad tím nebe jasné a smavé za vesny, studen
chmulivé za jesen. Není zásadního rozdílu mezi krajem normandským a eským. Snad také pro tuto

píbuznost pírody a jejího barevného obrazu nalezly práce Václava Radimského u nás na ráz tolik ohlasu,

záliby a úspchu. Pekvapujícího a nepedvídaného úspchu v širších kruzích. Kdo znal již díve ráz,

umleckou tvánost a mluvu krajináských francouzských impresionist, kdo si všiml, s jakou nevšima-

vostí nebo s jakým zdšením chodili v pražských výroních výstavách kolem obraz Radimského, ten

nutn musel býti zaražen tímto náhlým a neoekávaným porozumním pro tyto jásající zelen, pro tyto

perlové mlhy, pro tuto planoucí žlu, pro tyto prozrané a zrcadlivé vody, jejichž okamžikový dojem malí
zachycuje rapidním, zdánliv neurovnaným šttcem, transferuje na obrazovou plochu rozloženými barevnými

skvrnami, technikou, dsící ty, kteí jsou zvyklí malbu ichati a podivovati se její hladké úpravnosti ze vzdá-

lenosti jedné píd. Musel se ptá ti, kterak to pijde, že tyto nelíené a nehledané výstihy a výseky krajinové

skutenosti mohly v mžiku zaujmouti množství, jež dosud jen hledá pknou krajinku, komponistou urovnanou

obohacenou všemi rozmanitostmi pírody, zajímavou nevšedním obsahem? Kdo rozluští tuto dnešní záhadu?

Kdo vysvtlí psychologicky, že titéž lidé, vybuchující v aklamace ped vervou a sálavostí Radimského jiter

a veer, sotva najdou u sebe ton blahovolného uznání ped jímavou melancholii Slavíkovou nebo šeptavým

smutkem jiných? Možná, že práv v tom to vzí. V. Radimský ukazuje profi 1

,
který se oste a markantn

odráží od pražské skupiny jeho soudruh. On objektivn vidí, co tito subjektivn vnímají a transponují. -

Jeho snažení jde po subtilní, pouze pedmtností tvar a pokud jen možno absolutní vrností svtelného

a vzduchového fluida zaujaté pravd. Má svoji tvarovou a árovou doménu v pírod a snaží se ji pro-
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niknouti až na dno, vystihuje ji nejednou až k fra-

pantnímu dojmu. Proto jsou jeho obrazy sto zajmouti

každého, kdo vdom i nevdom prostou pravdu

všude hledá a svými reálnými poznatky pravdivost

a vrohodnost umleckého díla dovede kontrolovati.

Obrazy jemn stkané, poetické nálady, umlecký výron

v uritý akord zladné duše, musí si v množství a davu

vyhledati duše zpíznné, individua jemn ostrunná,

chvjivým citem, subtilním cítním naplnná a teprve

když v nich nalezne struny souzvuné a rozvlní

jejich resonanci, psobí dojmem, který umlce napl-

oval, když svoje dílo tvoil. V jakém íselném po-

mru tito stojí k celku, každý ví.

Píroda sama nemá své nálady, má toliko ty, které

lovk v sob nosí a do jejího obrazu, okem a duší

vnímaného, vkládá. Píroda má jen tvarový obsah

a poasové a atmosferické stavy a Václav Radimský

je toho pesvdivým a pilným interpretem. Jemu je

píroda ímsi, co mnit a porovnávat nemá práva

lovk ani umlec. Co vypluje obdélník rámce mezi

ním a ní vsunutého a postaveného, uznává za hodné,

aby bylo umleckým šttcem v nezkráceném zjevu

malováno. Tytam jsou asy, kdy jen nepístupné strže,

rozsochaté skály, zajímavé panoramy, tíšti vé schody

vodopád krajinái pracn vyhledávali. Stali jsme se

citlivjšími pro pvaby pírody a proto je již nalézáme,

kdekoli oko naše spoine. Veliké výhledy na geogra-

fické rozlohy ponecháváme turistm slízajícím vyhlíd-

kové vže, a chodíme po naivních zahradách, brou-

zdáme se po kolena tíští kvt zkropenou travou pi

potoku, sedáme mezi kei, konejšivou hudbou je nám
šum bystiny, žlutavé vlny stíbrných hladin mají pro

nás stejný pvab jako zmti zabarvených ostružin pi
lisiee lesa. Radimský také nekoná velkých cest.

Obvod malého prmru kol jeho vsi mu staí svými

motivy na sta obraz. Nalézá svj pedmt na lidu-

prázdném dvoru normanského statku, v úzké ulice

vesské, mezi zdmi zahrad, pes nž se pekloují
vtve strom, na prašných cestách úvozových, na

plochých bocích strání žitništm porostlých, na lánech

zelináských, pi laových plotech, pod stromy sádk
pi chalup, na poseených strniskách, pi stínivých

olších a pometlech vrb behy vod vroubících, na

tuných pastvinách a panácích snop. Objekty a sku-

piny, kol nichž jdete nevšímaví nebo na nž vesnian

a rolník pohlíží v oekávání jich úrody a výtžku,

motivy zvané obyejné a všední, maluje Radimský
bez ustání a bez oddechu. Ty tvoí jeho krajináský

svt, který také zná skrz na skrz. Proto jejich karakter

liniový a plastický je sto vyjáditi s pekvapující tref-

ností a výmluvností. Proto jeho pdy jsou živé a hybné;

terén se sklání a zvedá, prohýbá a vlní v jemných
a mén pozorným oleem sotva vnímaných diferencích.

Vše je vrné a správné, aniž by trnulo v úzkostech

o nkterý detail a náhodnou podrobnost.

Jeho kraj je živý a životný sám sebou, teba že

málem liduprázdný. Je živý barvou a svtlem.

Svtlo, které všechno ozauje, které všechno ob-

jímá, které všechno líbá, všechno probouzí a prochvívá,

svtlo, pod jehož dotekem a úinkem se všechno mní,
i to, co samo zrodilo, i barva, to svtlo nauili Ra-

dimského impreúonisté chápat, milovat a malovat.

Monet a Piss iro je kdysi nalezli v mlhách londýn-

ských, v tch divných a druhdy vysmívaných oho-
strojích W. Turnéra a penesli pes Canal. Radimský
je poznal v jejich obrazech a objevil v Giverny.

Toto svtlo slunení, které tepí obrysy a rozkládá

barvy, které pohlcuje formy a rodí subtilní tony, vkládá,

vlévá nyní do svých obraz, které napluje vzduchem,
atmosférou ve hmot nepostehnutelnou, ale vše zmk-
ující a správn v hloubce rozestavující. Z tchto
element jsou složeny Radimského obrazy, tyto ele-

menty obsahuje jeho umní. Na Radimského nástroji

zvuí zatím jenom tyry struny ; dv a dv tony pí-

buznými. Zní v jeho obrazech a zaznamenává je vý-

slovn v jejich titulech. Jsou to dv doby roní
a dv denní. U nho se píroda probouzí, nebo chystá

ku spánku. Nemiluje kulminací poledne nebo léta;

má v lásce jen pípravy k nim a odchod od nich.

Ty dominují v jeho díle a jen tu onde zaleskne se

tžký sníh nebo fosforeskuje svit hvzdné noci.

Píchod jara a Pochmurný podzimní
den jsou dva krajní póly. V prvním na mladiké
tráv za prvního oddechu zem vinou se jak hadi

stíny tenkých p a na úboích v dáli prostírají se

tabule erstv pioraných polí. Vlahý, sytý dech

vesny v nerušeném klidu jde tímto krajem, na který

otevené slunce stejnomrnou širokou vlnou padá . .

Ve druhém krabatí se rmutné vlny potoka; šedrudé
lysé vrby stojí kolem na stráži, v dálce vše rudne

a hluboká mod lomí se lehce do fialova. Obraz

truchlého, opuštného odumírání v pozdních chladnech

jesen. Radimský ale zná také podzim záící barvami,

kdy topolí žloutne jak planoucí oranž, kdy jásají vy-

soké tony a v nehnuté hladin Seiny plovou vtrem
servané listy a zrcadlové odrazy zapalující se zelen.

Jeho hodina je, když slunce nízko stojí, kdy se zvedá

první silou nad horizont, nebo kdy klesá k nmu ja-

koby zemdleno denní cestou, když stíny se jak má-
tohy prodlužují a pibarvené svtlo vrhá se na obilné

stohy nebo zlatí ervené stechy a bílí hrázdné zdi

normandských statk. Pak jeho zele trávy jasn
svítí, hraje v žlutavé tónin nebo se pichyluje k ná-

dechu mode nebo fialové. Oste obrysnuté stíny se

vrhají na zem, do trávy, kladou se pes cesty a roz-

bíhají se po strništích. Jsou tmavé a przrané, jsou

hluboké a pece netíží, stlaují jenom ton barvy, na

niž klesly. Jindy letem zachytne zášleh sklánjícího se

slunce na stromích a kovích pozadí, k nmuž otevírá

ze pedu prhled, nebo nechá hárati polychromu lesa

nebo louky v tetelivém svtle mkkého veera.

Pivezl také sebou nkolik mlh a nkteré, jež

v lét z rána, jak matný šedý hedváb, jak mdlý ton

perly, pozorn a jemn svým oparem obalují strán,



zaklopují vsi, rozprostraují se po pasekách a vypl-

ují houšti lesa, patí k nejlepším a k nejdelikatnj-

ším pracím Radimského šttce. V té mlžné, párové

atmosfée rozptyluje se svtlo a ztrácí intensitu, ale

žádný tvar nepozbývá výraznosti. A jak dovede vy-

jádit dojem vlhkem pedcházejícího dešt nebo dusnem
blížící boue obtíženého ovzduší, ukázal Ped deštm
a na Ovesném poli ped bouí.

V. Radimskému jde o zachycení, upevnní, um-
lecké ztrvalení pírodních zjev v krátkém okam-
žiku se rodících a zanikajících. Za jitní hodiny nebo

pi zmírajícím dni vychází na lov, v ty hodiny, kdy
je slunce na rychlejším pochodu a kdy každou mi-

nutou barevnou tvánost kraje mní. Tenkráte je

slunce nejvýmluvnjší a jeho optický úin nejzajíma-

vjší. Umlec, který tuto mnivou hravost, tyto kas-

kády záivých a ozáených ton chce postihnouti

okem a zachytiti rukou, ten musí míti sítnici až bole-

stiv citlivou a ruku bleskurychlou. Pracuje o závod

se sluncem. Jeho dílo musí býti takka inem okam-
žiku, a podává pak ovšem dojem velkých harmonií

barev a svtla, ne fotograficky strnulé obrazy. Co se

laikovi zdá u impresionist a u Radimského — který

ale nepatí k jich krajnímu kídlu — tápáním šttce,

nejistým hledáním a dtinskou neohrabaností, to je

technika pekvapující trefnosti a jistoty, která rychlý

odhad a rapidní analysu ton hmotou barviva á la

prima vyjaduje. Z blízka rozháraná smsice barevných

skvrn, z dálky patiné imprese chvjivých svtel a

životného koloritu.

Krajináství je chloubou malíství našeho vku.
Jeho výtvory hasí naši palivou žíze po pírod
a volnosti a jeho pstitelé, nejdíve ze všech, se uká-

zali pravými malíi, to jest muži oka a šttce. V jeho

obvodu vykonán byl nejvtší malíský pokrok, v jeho

domén proniklo umní výtvarné ku pírod nejdále,

ocitlo se v její nejtsnjší blízkosti. Krajinám bylo

prvním dáno oistiti prazídlo umní výtvarných, za-

padlé a zanešené navátým listím stylu a konvence.

Vrhli se nejprve na formu a vydobyli ji v poznání,

že všady a vždy je krásná, obklopili ji potom vzduchem

a náladou, zaplavili božím svtlem a pi tom vybojo-
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váli pro pravdu cenu krásy. Dnes, pi té povodni kra-

jináské, pi nepopiratelné preponderanci jejího umní,
málo kdo si uvdomí, jak dlouhá a ne vždy nerušená

byla cesta, po níž se dosplo až k slunci. Zem se

svým bohatstvím živila lidstvo od zaátku, ale pro umní
musela býti v tžkých bojích a zápasech vydobyta.

Krok za krokem a s napjetím nejlepších a nejzdat-

njších sil. Poslední vítzové nad ní jsou impresionisté,

zpití svtlem a jasem, malíi barvových subtilit a po-

stehovatele jemných a prchavých diferencí tónových.

Kdysi bývali vysmíváni a hanobeni jako zteštnci
a blázni, dnes pesvdili i široké množství o tom, že

nalezli nejnovjší kámen mudrc. Vpustili vzduch a

oživující slunce netísnnými a nezúžovanými proudy
k nám a slunce, které od prvopoátku rozlívalo se po

všem svt, prorazilo zlacené rámce obraz a rozlo-

žilo se v íši malíského umní.

VATY VACLAV. - Z POVÍDEK ME-
DITANÍCH. NAPSAL J. ARBES.

Nehled ani k tomu, že jest jezdecká socha

již sama o sob v komposiním i technickém ohledu

jedním z nejobtížnjších námt umní sochaského,

ponvadž pedpokládá netoliko naprosto dokonalou

znalost anatomie kon i lovka vbec a jezdce zvláš,

mistrovi zde bylo rozešiti také ješt jiné závažné

problémy.

Pedevším musilo mu jiti o vytvoení typu svtce

na základ divergentních legend. A v tomto vzhled
vru nevím, co bych mohl vytknouti. Mistr pojal

svtce v prvním rozkvtu mužnosti — jako mladistvého

knížete štíhlé postavy. Tvá ryze slovanského typu

má výraz spíše laskavé dobroty nežli ráznosti a pece
jeví neohroženost junáka, nevyhýbajícího se boji za

právo a spravedlnost.

Mladistvý svtec, drže v levici uzdu, v pravici pak

prapor, sedí na komoni ušlechtilé krásy pevn a pece
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lehce. Štíhlá, ponkud ku pedu nachýlená postava tvoí

s pohybem kon výten využitkovaný kontrast na-

prosté životní pravdy. Zídka kdy vystihl jsem v n-
kterém umleckém díle tohoto druhu tento moment

tak šastn rozešený jako zde.

Mistrovská dokonalost komposice i provedení p-
sobí i na nejskrupulosnjší znalce svrchovan harmo-

nicky. Majestátní, v pravd monumentální klid celku,

do nejsubtilnjších podrobností propracovaná reálnost,

vzorná ekonomie v použití vcí vedlejších, mén d-
ležitjších a pedevším životní pravda, slovem vše jest,

abych tak ekl a jak se o tom kritikové vyslovili,

vrný a pece ideální odlesk pírody. A v tom spo-

ívá po mém náhledu vlastní triumf mistrv, kterýž

tímto dílem sama sebe pekonal.

Vším tím ovšem jsem neekl vlastn pranic, z eho
by si mohl uiniti lovk, který díla toho nevidl,

teba jen pibližn správný pojem o díle samém. Opa-

kuji, že jest slovo lidské nebo správnji eeno, moje

vlastní slovo úpln málomocno. Piznám se ti upímn.

Stanul jsem ped dílem tím poprvé v nmém úžasu

a trvalo dosti dlouho, nežli jsem byl schopen podro-

biti je, abych tak ekl, s chladnjší a stízlivjší roz-

vahou kritickému rozboru. Brillantní technika mistrova

obstála však i zkoušku nejpísnjší nejen u mne, nýbrž

u každého, kdožkoli se tomu podvolil.

Než dosti ! Z toho, co jsem napovdl, vysvítá nad

jiné jasn a pesvdiv, pro nekonkuruji a pro
asi nebude konkurovati celá ada jiných, kteí by

v jiném pípadu na jisto konkurovali. Mistrovo ví-

tzství jest již naped úpln zajištno . . .

»Ale což kdyby mistr nekonkuroval ?« namítnul

jsem prost z té píiny, abych dal theoretickému vý-

kladu pítelovu, akoliv jsem byl v záležitosti té skoro

téhož ne-li píznivjšího náhledu — s nr všedn prak-

tický.

Pítel se na chvíli zamyslil, naež odmítav vyhrkl

:

»Ah —
- tak i onak jest bitva pro nás všechny

prohrána. V nejpíznivjším pípadu pipadla by n-
kterému z nás první nebo druhá, po pípad snad

i tetí cena. Ale co tím bude docíleno ? Mistrv
výtvor je zde, i když mistr nebude konkurovat. A pe-
konati tento výtvor jest po mém náhledu naprosto ne-

možno. Na nejvýše v nkteré podrobnosti, njakou
emblém >vou pikanterií, allegorickým doplkem na pod-

stavci nebo jiným zpsobem; ale pekonati celek v zá-

kladní myšlénce, komposici a provedení jest a zstane

snad na vždy pouhým páním. Promlém znázorniti

plasticky jezdeckou sochu svátého Václava jako svtce

a patrona eského jest modelem mistrovým ve všech

možných smrech rozluštn tak dokonale, že jiného

rozluštní nelze si vbec ani páti. Mistrv výtvor

jest a zstane typickým.

«

»Myslíš tedy, že nebude nebo že nemže nikdo

konkurovati ?« pipomenul jsem, když se by pítel

odmlel.

Pokril ramenoma.

»S kýmkoli jsem o tom mluvil, « pravil pak po

chvíli, »každý je téhož náhledu. Pes to soudím, že

se nkdo pece jen

pokusí. Jak víš,

máme v našem

stedu nkolik sku-

ten vzácných ta-

lent, kteí práv
v tomto genru

mohou pcstaviti

svého muže, ale

kterým nebyla až

dosud poskytnuta

bu žádná nebo jen

pokusovitá píleži-

tost. A z tch snad

se nkteí pece

pokusí. Dle všeho

bude to však kru-

tý a zárove zají-

mavý zápas. Pjde
o palmu umní vý-

tvarného. A v ta-

V. RADIMSKÝ.
ZÁP. SLUNCE.
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kovém pípadu zvrhává se zápas zaasté i v boj na

nž. Konkurujícímu vítzi pipadá úkol vyrvati palmu

z rukou proslaveného mistra . . . Ale takovým a ne-

jiným jest boj nejen o život ale i o umní. Peko-

náváme se vzájemn. Na poklesnutí nebo na úpadku

bratrského umlce budujeme vlastní štstí a zakládáme

vlastní slávu. Není-li v tom táž nebo podobná brutál-

nost jako v nejvšednjším boji o pouhou existenci,

potom vru nevím, co slovo to znamená . ,
.«

» Sentimentálnost !« uklouzlo mi bezdky «.

»Možná, kamaráde, « odtušil pítel trpce; »ale

možná také, že pravé oznaení vlastního stavu vcí.

Než — proto o podobné nebudeme se pece píti —
není- liž pravda? My svt nepedláme a umlec zá-

visící v první ad na pízni velkéko davu, na pízni

mocných kritických nebo ješt mocnjších reklamních

hlas, nebo na pízni tch dvou tí mecenášk,
jimiž nás eské umlce otímský osud ráil ob-

myslili — takový umlec nemže pece jinak, nežli

jak iní umlci v celém ostatním vzdlaném svt.
Pracovati bez pízn rozhodujících faktor, bez kon-

kurence bratím a pátelm v umní, tedy bez úspchu
a tím bez pimené odmny nebo-li jinými slovy v-
novati se umní pro umní a nikoli pro slávu, zisk

a hodnosti, jest vcí duševních obr, jakých jest, bylo

a bude ve svt velice po skrovnu. A proto : Sláva

konkurenci ! A konkursy všech odrd a setrvají v celé

své osvdené nepraktické nádhee až do skonání

svta !«

Po tomto viditelném sarkasmu pítel na okamžik

se odmlel, naež s drazem dodal : »Pes to nekon-

kuruji ! Nikoli však

proto, že bych se

ostýchal z pouhé

lidskosti vejiti v

zápas o palmu ví-

tzství v našem

umní, nýbrž pro-

st z té píiny,
žejsem pesvden,
že vyrvati palmu

tu z rukou mi-

strovského tvrce

svátého Václava

jest naprostá ne-

možnost. Pokládám

se prost za píliš

malomocného. Ku
své útše mám jen

tolik, že nejsem

sám a že ti, kdož

se pes to vše odváží aspo pokusu a budou kon-

kurovati, bezpochyby do jednoho složí zbra, vlastn

budou pekonáni . . .

Než dosti ! Nám výtvarným umlcm skoro ani

nesluší vykládati o vlastním umní slovy. A proto

— s bohem kamaráde !«

Podali jsme si ruce a rozlouili se . . .

Pítelovým výkladem ponkud duševn vzrušen

zrychlil jsem krok
;

ale svt kolem mne skoro pro

mne neexistoval.

Z poátku zabýval jsem se v duchu rozpádáním

nkterých myšlének, po pípad pouhých nápad, jež

byl pítel pronesl
;

ale v brzku rozvíil se v duši mé
myšlénkový proud zcela jiný.

Napadlo mi, jaká spousta rzných a na mnoze
vzájemn si odporujících názor, zásad, myšlének

a pouných i varovných rad vzhledem k umní vbec
prošla prodlením více nežli tvrt století mým mozkem,
aniž by bylo v pamti mé zbylo stopy po nich. Na-

padlo mi, že veškeré theorisování nemá v praxi pro

umní bu žádné nebo pranepatrné ceny, ponvadž každý

pravý umlec by i snad ml prpravu sebe vyuml-
kovanjší, po pípad sebe uenjší — aspo od oka-

mžiku, kdy zane tvoit v pravém toho slova smyslu,

musí zaít z praembrya, ponvadž každé pravé tvoení

jest zcela individuelní, a každý jednotlivý umlec musí

si — a již instinktivn nebo s po-užitím cizích vy-

možeností — vytvoiti kanón svých umleckých zásad

sám. Napadlo mi ovšem také, jak zídka se tak dje,

V. RADIMSKY.
OVESNÉ POLE
PED BOUÍ. \\
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jak asto zmuje se patvoení, ba i pouhé napodo-

bení nebo pouhá formální zrunost s pravým tvoením
- jak asto pimykají se umlci k názorm cizím,

osvojují si cizí myšlénky i komposice a toliko trans-

figurací a pozmnnou, po pípad zdokonalenou

formou dosahují úinku, slovem jak málo pravých

umlc zabývá se umním . . .

Napadla mi také nejvlastnjší podstata ryze um-
leckého díla, které vyniká práv jen proto a práv
jen v té form, v jaké v duši pravého umlce vznik-

nouti musí — že pvodce svého neproslavuje a ne-

obohacuje — že zstává zaasté po celá století bez

povšimnutí — slovem že proslavení a zbohatlí umlci
dkují proslavení i zbohatnutí své zcela nahodilým

okolnostem, které s umleckým tvoením a s um-
leckou hodnotou jejich dl nejsou zaasté v nižádné

nebo taktéž jen nahodilé souvislosti.

Krátce mozkem mým rozvíilo se myšlénkové

chaos, z nhož každým okamžikem vyšlehla myšlén-

ková jiskerka, která se mi zdála býti protismyslem

neb aspo myšlénkovou kuriositou, proti které by se

dalo s rzných stanovisek také mnohé a to právem

namítati . . .

A jako z pravidla za takových pomr — my-
šlénkový proud zaal se znenáhla kaliti, až upoutaly

pozornost moji zase pedmty kolem mne.

Všednost a obyejnost jejich byla mi vítána. Po

nkolika minutách zapomnl jsem na umní i na kon-

kurs a vbec na vše, ím jsem se byl až dosud skoro

již do únavy v duchu zabýval.

Než sotva jsem popošel loudav asi dv st krok,
byl jsem pohou náhodou z všedn stízlivé nálady po-

znovu vyrušen.

Ubíraje se práv po Františkov nábeží zahlédl

a poznal jsem zdáli asi padesáti krok charakteristickou

postavu mistra, o jehož znamenitém výtvoru umleckém
byl jsem ped chvílí vyslechl tak abnormální pane-

gyrikon.

Bezdky zrychlil jsem krok, abych jej dohonil

a v nkolika tch minutách pipomenul jsem si mnohý
význaný moment z jeho života.



Znám mistra skoro již ticet rok. Pamatuji se

zcela živ na první, v celku dosti šastný, vlastn

pouze nadjný jeho debut na dráze umlecké jako

snad nikdo jiný. První pokus jeho vystavený v um-
leckém salon Lehmannov byl mi tak sympatickým,

že — a to snad staí ku charakteristice dojmu, jaký

byl na mne uinil, — tane mi i nyní, po tolika

letech tak živ na mysli, jako bych ped ním stál.

Byla to kyprá postava ženy dýšící bachantickou smysl-

ností — formáln sice pouhý pokus, ale v celku

i podrobnostech pece již dílo prozrazující nejjemnjší

smysl pro plastiku lidského tla a tváe.

Co leží vše mezi tímto prvním pokusem a velko-

lepým dílem, o nmž jsem byl ped chvílí vyslechl tak

abnormální panegyrikon?

Všady jinde byl by ml tak eminentní talent, jaký

se jevil již v prvním pokusu, další dráhu aspo tak

dalece urovnanou, aby se mohl rozvíjeti bez útrap

a bez krutého boje o pouhou existenci . . .

Ale u nás — jako by byl skoro každý talent

stihán kletbou . . .

Pamatuju se na celou adu let kruté, ba nej-

krutjší martyrologie, jakou byl i tento pímo feno-

menální talent obmyšlen i pozdji, když vycházela

z dílny jeho díla eminentní ceny umlecké. Zápas jeho

o skývu nejnutnjšího chleba byl tak bezpíkladný,

že hrozil zaasté záhubou i samému talentu.

Bezdky mi pi této vzpomínce napadlo : Kde byli

tehdá ti duchaplní umletí kritikové, ti velkodušní

mecenáši a celý ten dav všech tch podivných krea-

tur, které u nás v Cechách rozhodují o osudu umlc ?

U nás po dlouhou adu let jen jednotlivé hlasy

a to zpravidla skoro jen jaksi nesmle a ostýchav
upozorovaly na velký talent nadjného umlce. Te-

prve když ozvna uznání v cizin zapadla nazpt do

vlasti, stal se v osudu umlcov obrat píznivjší.

Aspo v té míe, že mohl se oddati umní svému
s veškerou vroucností, svdomitostí a pilností um-
leckého svého talentu a temperamentu. Dohonil jsem

mistra pítele nkolik krok ped známým pomníkem
císae Františka I. práv v okamžiku, když nadzvedl

ponkud hlavu, by letmo podíval se na pomník.
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«

Oslovil jsem jej tímže pozdravem, jakým jsem byl

ped chvílí osloven jeho kolegou.

Obrátil se ke mn váhav a poznav mne podával

mi mlky ruku.

»Pro se tak mraíš ?« pipomenul jsem spíše sar-

kasticky než opravdov, když jsem postehl, že je

tvá jeho zachmuenjší než obyejn.
Zmil mne pohledem spíše útrpn pohrdlivým

než-li káravým.

»Nu, víš« — pravil po chvíli dut, jako by

temný svj hlas ladil do tónu hlubokého basu. »Nkdo
se mraí a jiný se smje. Všichni se smát nemžeme.

«

»A pro by’s se musil mrait práv ty?« zasmál

jsem se.

Mrzut a jaksi nucen mávl pravou rukou

k pomníku.

»Nu, což?« optal jsem se skoro drsn.

»Nezdá se ti, že jest k na podstavci v ne-

bezpeí, že pi prvním pohnutí, pii prvním kroku,

k nmuž je pipraven, — sítí se i s jezdcem s výše

nkolika metr ?«

»Ovšem«, pisvdil jsem. »Ale já už tomu dávno

se uvyknul.

«

»Já však po dnes neuvykl«, odtušil pítel s ner-

vosním poušklíbnutím. »A kdykoli jdu kolem, kdykoli

si pomník ten pipomenu, kdykoli se nkdo o nm
zmíní, vždy se mi zdá, že vidím sochu kon
i s jezdcem lett dol . . . »Ostatn«, pokraoval po

kratinké pomlce skoro až horliv, i základní my-
šlénka celku zdá se mi býti zavržena, nebo je celý

pomník vbec bez základní myšlénky, pouze sochaská
garnitura k soše panovníkov, která by zde mohla

státi také bez veškeré skulpturní ornamentiky, aniž

by na svém významu eho pozbyla. Nebo rci

:

v jaké myšlénkové a vbec umlecky ideové souvis-

losti je jizdecká socha panovníkova s celým okolím,

kterýmž ji byl umlec obklopil? Jakou myšlénku

znázoruje celek nebo jakou asi myšlénku budí nebo

mže vzbudili v duši myslícího pozorovatele ?«

Pokril jsem ramenoma.

»A to pec není ješt pomník nejhorší«, pokra-

oval pítel vždy živji. » Mnohé partie skuten svdí
o skrupulosní píli umlcov; ale celek zstaví lo-

vka chladným, lhostejným. A podobn je skoro

všady, kdekoli oko zavadí o njaký starší pomník.

Skoro všady bu tradicionelní ztrnulost nebo naprostá

bezmyšlénkovitost. Nic než holá emeslnost, na nej-

výše pseudoumlecká virtuosnost. Jan z Nepomuku
na píklad nesmí pec býti vbec ani jinak pojat

neku-li jinak znázornn, nežli jak jej pojal a provedl

pvodce sochy na Karlov most.

Na známém pomníku Jungmannov staí pec
pípadn zmniti portrétn toliko tvá a z pomníku
Jungmannova mžeš míti práv tak pomník Dobrov-

ského a Palackého nebo kteréhokoli eského uence
z první poloviny našeho století.

(pí šté dokoneni.)

Z
W. M. HUNTOVÝCH HOVOR
O UMNÍ.

Poznámka redakce. Americký malí Wil-
liam Hunt, Couturv žák, utrácíval ve svém atelieru

štde poznámek o umní a umlcích, jež kterási iperná
žaka jeho tajn zapisovala na rub karton. Tak
vznikla pestrá a velice interesantní sms poznámek
mistrových, jež pozdji byla vydána tiskem a rázem
okouzlila malíský svt. Jak vypravuje tebas malí
Josef Israels, byli umlci haagští knížkou Huntových
Talks on art všichni v úžasu a pímo se do ní za-

milovali. Na Hovory Huntovy bylo u nás ped rokem
asi upozornno v eské Stráži

;
domníváme se, že i naši

tenái s chutí si petou malý pelmel nejrznjších
poznámek, které mají jist všechny vlastnosti jen ne

pedantinost. (Úryvky naše byly vysázeny už ped
temi msíci.)

* *
, *

Mluvívá se moc o »svdomité práci« pi malování,

zrovna tak dobe by se mohlo mluvit do ptáka o sv-
domitosti pi zpvu. Svdomitost a spravedlnost už

dávno byly na svt, než bylo stvoeno umlecké dílo.

Takové vlastnosti jsou pro kupce, ne pro umlce, který

nemže stanout u »svdomitosti«
;
umlec zaíná teprv

daleko za tím
;
kdybjr umlci stanuli na pouhé svdo-

mitosti, nespatil by svt od nich ani poloviku toho,

co se vykoná. Považme si Paganiniho, an hraje »sv-
domit« !

—
Jak pak pokraujete se svým hrncem ? — »Nechce

se mn povést dost okrouhlý !« — Ne dost okrouhlý?

Vždy už jste jej peokrouhlil ! Tak tuze jste usiloval

o okrouhlost, že jste pi tom na všechno ostatní za-

pomnl ! Nedal jste mu ani lesk, ani barvu, ani vzhled

porcelánu ! Ml jste se pokusit vymalovat ho tak, aby

se zdálo, že zrovna tvrd zvoní, ne jako bábovku

nebo buchtu! Dívejte se na svj pedmt, jak psobí
celkov; pravíte, že hrnec je okrouhlý? ano, ale což

pak je to koule s kuleníku? Není, má plochy, jen

vizte, jak nejsilnjší svtlo se utváí ploše a hranat,

jak stíny jsou velké plochy ! Budete-li pracovat bez-

myšlénkovit dál, neptaje se vážn, jak ten hrnec

vlastn vypadá, udláte ho každý den okrouhlejším.

Každá vc má plochy. Pedevším všímejte si charakteru,

ve tyech liniích ho mžete zachytit — charakter,

to je krása! Zapamatujte si jednou pro vždy, že

uritý a individuální charakter pedmtu to je, jenž

mu propjuje krásu. Svtelný efekt je to, co dlá
krásným. Svtlo nikdy neustane hledat krásu. —

Polovice krásných obraz na svt je namalována

podle lidí, kteí nejsou krásní. Vezmme si njakou

figuru na tomhle ajníku; kdybyste spatil ženu, podle které

byla namalována, vykikl byste tebas : »Není to obluda ?

Jaktživ jsem nevidl takové strašidlo do zelí ! « Ale

umlec vidl v tomto strašidle nco, co se mu líbilo,
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a maloval, co vidl, a vy te eknete, když se

podíváte na tenhle ajník : »Jaká to okouzlující

figura !« »Kde našel ten malí tak krásné stvo-

ení?® — Pravý umlec nikdy nezapírá, co bh
stvoil. Vzpomete si na »trpaslíky« malované Ve-

lasquezem ! kdyby vám pišli naproti, zdsil byste

se, on však na obraze podal jejich charakter

a proto jsou krásní. — Vssál-li jste do sebe formu,

respektive celkový dojem tváe, dovedete ji taky

nakreslit. Pokoušejte se víc kreslit z pamti. Když
tady sedíte a pozorn studujete tvá, mžete se

tím nauit zrovna tolik, jako byste k tomu mli
uhel, olejové a vodové barvy a rám. Je to úspora

asu a materiálu. Dívejte se na ni každý den pl
hodiny a mžete ji namalovat. Cokoli pozorujete

s pozorností, z toho taky zachycujete dojem. Mám
za to, že vše, co jsme kdy byli vidli, je vryto

v našeho ducha a mže býti zpátky do pamtí

vyvoláno. Jakmile nco na vás uinilo dojem,

mžete toho také z pamti užít ke komposici. —
Neustanu vám íkat : Pohyb, ten dává život

!

tyry áry staí naznait pohyb muže, an skáe

pes plot, a vy chcete k tomu železný stojan,

kterého potebuje socha, aby vymodeloval figuru !

Ani krok dál, dokud jste nezjistil charakter svého

pedmtu. Kdo tu sedí ped vámi? Jakého rázu je

to lovk? Je velký, malý, silný nebo štíhlý? Mu-

síte velice peliv dbát pomr ! Dejte si s úzkost-

livým vymením kresby zrovna tolik práce, jako

byste si dal pi hedvábných šatech. Nestihnete

pec jen tak na zdabh do látky, mysle si, to

ze mže být rukáv, nebo nevysthhnete díru, která

by tak asi mohla být otvorem rukávu. Nikoliv

!

rozvážíte si všechno velice pesn, než nasadíte

nžky, a zrovna tak úzkostn si musíte poínat

pi kresb. — »Smím upotebit olovnice ?« -

Smíte-li ? Jen rate, prosím. Lidé se domnívají, že

vymovat a dávat si práci svdí o neobratnosti.

Dobrá, a jen si sami kreslí krásné vci, dovedou-li. Michel Angelo míval, Rafael míval, Albrecht Dúrer

strávil vymuje mnoho let, aby stvoil nauku o proporcích, shledal, že šíe oka tolikanásobn opakována

dává pomry jistých ástí tla lidského. Umní Egypan s polovice vrcholí v jejich obdivuhodné znalosti

proporcí. Jenom Yankee si myslí, že je obratností depnout a vyrábt šerednosti bez mení !
—

Protože neumíte nakreslit ucho, cvite se na nm pedevším. Ohlédnte se zde po pokoji po njakém
krásném uchu, žádná kvtina není tak krásná! Vizte je ze zadu, kterak se pileuje k hlav, vizte, jak se

nádhern zahýbá — to ecké umní! A ucho samo — kterak patí k oblieji, jak se poddává po stavení

nosu a linie elistní
:
pi smíchu zdá se, jako by ta linie táhla ucho do výše, skoro koní v hrot, jako ucho

srny nebo fauna. — A barva ucha, ržová, jako nadechnutá. Myslím, že bych nevdl, jak je ucho krásné,

kdybych nebyl vídal Coutura je malovat. Ba, ten umíval malovat uši, ty by bývaly mohly lovka rozplakat

!

Potebujete barvy Rubensovy na ucho! Ano, co chci íci; Rubens ješt dávno není »ocenn« ! Velikán malí:

Velikán pro svj vzlet, svj pohyb, všechen svj ráz! Podívejte se jen jednou u Bursage za výkladní skíní

na devoryt podle kresby Rubensovy. Podívejte se, jak vzduch už z dálky psobí, jak jedno zdvihá druhé.

Slávou Rubensovou je velkolepé pojímání, jeho rozdlování prostoru a vzduchu
;

jen se podívejte jednou na

ten obraz a všimnte si, jak titrn malince vypadá všechno vedle toho. Moderní ryty vypadají jako obrázky

robené z vlas, jaké jsou vidt v Paíži, jako máranice vypadají vedle toho Rubense ! Jeho obrazy, a jsem

je vidl kde vidl, zdálo se mn vždy, že vystupují z rám, tak jsou životné, jeho stromy jsou opravdu

stromy. Podobizny jeho zdály se mn vždy krásné, ty jsou prost velkolepé! Rubensovy obrazy musíme

vidt, abychom si zjednali pravý pojem o barv. —
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Nesmíte se podrobovat vlivu laik, to je ošklivý

zvyk a jako umlkyni vás znií. Je tolik ubohých

ervík, kteí malují podobizny a mají za zády houfy

lidí, kteí íkají: »Prosím, sem trochu víc mode
a tváe trochu ervenjší, já bych pec radj ty šaty

ml ervené, nebo ne, radj zelené !« A to všechno se

trpliv vyslechne,

a docela svdomit
udlá, co chtjí. A
jaký šmejd pak

namalujou, ani je-

jich ochráncm se

to nelíbí ! Vy mn
íkáte : To já nikdy

neudlám ! Ba,

však vy udláte I

Nebudete moci ji-

nak, když hned na

poátku si pevn
neumíníte, že ni-

kdy takovým lidem

k vli nieho ne-

zmníte. Vím, jak

je tžko, setrvat na

svém stanovisku.

Jemné cítní, jež

vyznauje umlce,
stžuje mu, aby

mohl býti jiným

nepíjemný, ale vy

musíte se po-

kusit, abyste se z

toho dostala co

možno nejdív. Vy
jste namalovala o-

braz, nikdo jiný, a

nikdo jiný vám ne-

smí do toho mlu-

vit. Musíte mu íci

:

Prosím, rate si vzít

moje šttce, nebo

ješt lépe, kupte

si je sám a hlete,

abyste to udlal lip.

Vy to víte a oni by

to pak taky zvdli,
že nedovedou na

tom nic zlepšit; JAROSLAV
pede vším však: ŠPILLAR.=
nikdy nedlat kon-

cese za peníze !
—

Posuzujeme li malíe, mli bychom uvážit vše,

s ím musí bojovat, a také hledt k jeho okolí. Kdy-
bych byl býval žil v píznivjším ovzduší umleckém,
byl bych býval mohl malovat poádn, ale v Americe
vše záleží jen na tom, nadlat penz a proto lovk
musí prodávat špatné obrazy místo dobrých. —

Ti linie udlané s nejvnitnjším pesvdením
mohou vyvolat vtší efekt než celoroní piplanice.

Pracujte svou práci po svém spsob, nevtiskujte jí

cizí pee, sic tím uhasíte své vlastní svtlo. Ne mžete
v sob sjednotit všecky dobré vlastnosti, kresbu Ra-

faelovu a barvu Tizianovu
!

pejte si jak pejte, abyste

kreslil jako onen

a maloval jako

tento, nemžete to

udlat lip, než u-

míte. Spokojte se

tím, zpívat svou

písniku svým sp-
sobem. Tšte se,

když svedete nco
i jen jedním sm-
rem, vím, jak je

vám to za tžko.

Tedy Vaši si

nepejou, abyste v
nedli malovala?

Mla jste jim íci,

že Vaše práce je

jak modlitba! za

nic nestojí, není-li

modlitbou !
—

Musíte bezvý-

minen studovat

krásu
;
neudláte-li

tak, nikdy sami ne-

stvoíte nic krás-

ného. Už jsem vám
tolikrát ekl, podle

koho máte kreslit,

Michel Angelo, Ra-

fael, Albrecht D-
rer, Hans Holbein,

Mantegna. Hlete,

abyste dostali n-
kolik list tchto

mistr, povste si

nkteré v pokoji,

studujte a kopírujte

nkolik, kreslete

nkolik z pamti,

až vám budou tak

bžné jak odrho-

vaka. Nebudete

s to, abyste nakre-

slili dobe oko, do-

kud nebudete vdt
jak to dlali velicí misti. — — Zapomete na sebe

sama k vli výrazu, jenž má obraz ovládat! —
(O francouzské vsi Corotov.) Až budou takové

ryty titulními listy modlitebních knih, pak pjdu do
kostela. — — Chcete-li lapit lva, musíte vyjít v noci

a Sam! (Píšt ostatek.)

LOUENÍ. =
(NÁRTEK).
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T/OLEKTIVNÍ VÝSTAVU SCHWAIGROVU HOSTIL
IN. nov elegantn zízený salon Miethkeho ve Vídni,

souasn s nmeckým klubem akvarelist a kolekcí

vybraných kreseb z asopisu »Jugend«. Saion tentokráte

peplnn byl 247 ísly originál, z nichž sám Schwai-

ger ml 150 ísel akvarel, kreseb, illustrací, nco
maleb a hojnost studií. Rada vcí vystavených po-

chází též ze soukromého ma-

jetku pražských kruh. — Po-

hádky Hauffa, Hoffmanna, G.

Chaucera byly pro Schwaigra

od poátku jeho innosti vždy.

bohatým zdrojem jeho fantasie

kterou oblékal svojí arcbai-

stickou formou, drastickou,

jinde souasn plnou humoru
neb hrzy, ale vždy svým,

trochu karikujícím výrazem,

tak rostla i ada jeho význa-
ných samostatných dl. K tm
náleží i jedna z nejvtších

prací souasn nejprvnjší,

jež založena na bohaté kom-

posici, rozlenné na bezpo-

etné skupiny plné života,

— mraveništ — kde vše

se vlní, ve, v zdánliv na-

makaném bezetném množ-

ství hlav. Jsou to u nás známí
— z doby galerie Wiesnerovy
— »Poslední dnové novo-

ktnc v Munsteru«, k tmto
pepojeno 19 list zajímavých

studií. Mimo adu kreseb k rz
ným pohádkám, vystaveny

jsou též ony z majetku A.

Wiesnera v Praze, který je

kdys s velkou chutí vydal

v » Pohádkovém albu« pro

mládež, jež však souasn
se potkalo s velkým neporoz-

umním
;

kniha vypravená

umleckými illustracemi, jež

na naše ubohé pomry byla

událostí, leží do dnes na sklad pes to, že kniha ta

má pro »dosplé« víc požitku než ada dnešní ilu-

strované belletrie. — »Ježek ženichem«, »Zrádný

prsten« a »Malý Muk« jsou nejlepšími z ady této,

k nim druží se » Dti a Ivrakonoš« známý již na

rzných výstavách v Nmecku, dále »Vodník« a

výborný »Kysa.« —- Mimo staré pohádky jsou to

Holandsko a Morava, kde Schwaiger sbírá a z jeho

ovzduší tvoí své typy a studie, holandské mlýny,

ulice a interiéry starého Amsterodamu, z Brgge,
Gentu, mají svým ovzduším a temnou tajemnou ná-

ladou pro Schwaigra tolik kouzla a pitažlivosti, že

se zde cítí mezi tmi rybái a krajany svých ped-

chdc jako doma. — Na Morav pak, všímá si

jich sešlých valašských chalup, dvorc, rázovitých

typ a figur, jež s menším archaismem, vtší reál-

ností a citem podává, a mezi tmi selkami, pastevci,

mezi tmi figurami našich lidí je nkolik nejlepších

ísel na výstav zastoupených. Zajímavý tídílný

» oltá rodiny Wiesnerovy«, »sv. Jií •>
,

»sv. Lukáš«

jsou práce, jež docházejí zde

nejvtšího zájmu, dále pak

» Dlouhý, široký a bystro-

zraký« a konen »Ahasver«.

Dva kartony k freskám z ka-

ple rod. hrobky baron Lau-

don v Bystici pod Hostýnem
ukazují nám, s jakým úsp-
chem zhostil se nepíliš pí-

jemného úkolu do dvou úz-

kých polí umístit šest kleí-

cích figur — portrét. Vý-
stava mla ve Vídni svj
úspch, ostatn Schwaiger

uvítán zde jako starý, dobrý

známý z výroních výstav,

mimo jiné jeho »Jeskyn
Steenfollská« vystavena byla

loni v prvé výstav »Se-

cesse«, již ped lety vydána

sbírka jeho prací v orgánu

» spolenosti pro reprodukní

umní ve Vídni «, jež nemálo

k poznání jeho v cizin pi-

spla a v loni »Ver Sacrum«

též vydalo samostatné íslo

Schwaigrovo. Mezi znaným
potem zakoupených prací

nalézá se též »Vodník « pro

vídeskou galerii. _ en _

yÝSTAVA LUKA MA-
* rolda. Není úelem tchto

ádk znovu oceovati široké

umní Maroldovo. Co o nm
povdti jsme chtli, eeno
bylo v ísle pedešlém. Dnes

pokraujeme referujíce o výstav, která péí »Jednoty

výtvarných umlc v Praze« uspoádána byla. Výstava

zahájená dnem 16. bezna honosí se opravdu takovou

sympathií širších vrstev obecenstva, jakou umlecká
práce L. Marolda zajisté zasluhuje, takovou sympathií,

jakou bychom pomalu vítati mohli co svdectví o velmi

vzácném porozumní pro tak znamenitého umlce. —
Neobyejný zjev tento stojí ovšem v plném odporu

s onou chladností, s jakou naše kruhy vítaly práce zv-
nlého za jeho života, na Marold pátelm svým
trpce žaloval, stojí v plném odporu s tmi u nás ne-

ojedinlými úkazy, kdy Marold vystavené svoje kresby

neprodánjr odnášel zpt. Je to u nás již typické, že

J. BENEŠ. TAPETA.
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a pece, vzdor teplé píchylnosti, kterou ona rta obsahuje, vzdor nadšení pro zesnulého a jeho skvlé nadání

teprve po tragickém skonu umlce
najde se trochu soucitu pro sirotu,

který oteve mšec bohaté ásti

naší inteligence. Není snad novi-

náské žadonní to co s plným

vdomím zde píšeme, je to bohužel

trpká pravda, pro níž nejlepším

dokladem je katalog výstavní.

Uspoádali jsme z nho malou

statistiku. —
Výstava Maroldova sestává pi-

bližn poítáno ze 130 ísel po

zstalosti a majetku rodiny, 160

ísel sbírky p. Topiovy, sestá-

vající z prací illustraních pro pu-

blikace jednak francouzské, jednak

domácí, 50 ísel nakladatelství

»Svtozora«, »Z1. Prahy« a pán
Vilímkova a všeho všudy 40 ísel

soukromého majetku 20ti jednot-

livc. — Odetou-li se z tchto

dvaceti oni majetníci, kteí ori-

ginál Maroldv obdrželi výmnou
nebo darem, zbývá z celé výstavy

pouze deset soukromník, kteí

za života Maroldova k jeho umni
mli tolik úcty, že mu popáli

místa ve svých salonech. Je to

pro pomry naše statistika smutná.

Jako u jednotlivc, tak má se to

i s korporacemi. Zstane to pro vždy zahanbujícím faktem, že cizina, Mnichov dovedl v as zaopatiti si 3 vele-

cenné práce Maroldovy pro svoji obrazárnu. U nás sice také, bylo to hned z poátku innosti Maroldovy, do-

stalo se Rudolfínské obrazárn od státu darem známé jeho dílo: to však zstane jen zásluhou onoho »ne-

známého« navrhovatele, který práci k zakoupení odporuil, — Rudolfinum samo však musilo vykati teprvé

této pohrobní výstavy aby z materiálu zde náhodou nashromáždného svoje sbírky rozmnožiti mohlo. — Le
vrátíme se k výstav samé, abychom konstatovali pokud a jak ona vystihuje a dokumentuje umní Maroldovo.

Výstava uspoádána ve dvou sálech Musea mstského, vyžadovala v úprav své znané práce, aby zevnjší

vzhled v nehostinných sálech promnil se v píjemnjší. Od úmrtí M. uplynula doba 4 msíc, doba tedy

dostatená, aby sehnáno býti mohlo tolik, co ku pehledu innosti Maroldovy bylo zapotebí. Nestalo-li

se tak tentokráte, nestane se tak pozdji docela jist, protože ku poádání druhé posmrtné výstavy téhož

mistra sotva se kdo odváží. Je nám proto líto, že tomuto požadavku vyhovno bylo mrou skrovnou a ne-

zbývá nám než pipojiti se k tm, kteí již na neúplnost výstavy poukázali. Je pravda, že dbáno bylo pede-

vším finanního výsledku výstavy, který nijakž nesmí se podceovati, vedle toho však nemlo se zapomínat!

i na úspch umlecký: pod názvem výstavy Maroldovy, dovolili jsme si pedstavovati výbr celé jeho in-

nosti. Nebylo-li možno opatiti originály, zajisté byly tu k disposici fotografie.*)

Stejn tak nezastoupeny po vtšin práce dekorativní, a reprodukce výtených illustrací, jmenujeme jen

ony pro »Fliegende B!átter«, které by souborn srovnány (by ne tebas rozvšeny), pro mnohé ctitele Ma-
roldovy mly mnoho zajímavostíi vzhledem k jich výbornému podání devorytem, a které obstarati nevyžadovalo

žádného zvláštního nákladu. Byly by pak zajisté i jiné firmy nakladatelské s hrdostí pihlásily se k Maroldovi

jako ku svému spolupracovníku. Takové mezery neradi ve výstav vidli a nenahradila je v nijaké míe ada
onch drobných originál v tetí ad povšených, které umístním svým oku staly se nesrozumitelný, tím mén
pak nkolik tch štok Borclových, jichž k pohlednicím (!) bylo použito. Pes všechny tuto uvedené výtky

vítali jsme však výstavu Maroldovu jako událost umleckou vylznaného rázu. s. K.

J KASTXER
INTERIEUR.e

') V dob co tyto ádky byly napsány, nebyly vystaveny aui fotografie ani reprodukce panoramatu » bitvy u Lipan.
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a záivé umní, nelze nechati tu reminiscenci bez oprav

a dodatk. Musí se tak stát, aby jednou — a as
ten pijde — až kdo psuti bude životopis L. Marolda,

nenapíná jej chybami o nm a kivdami proti jiným.

Z té píiny betu péro, vybírám svoje vzpomínky

a pehlížím znova listy Maroldovy, Gallandovy a jiných,

jež se vztahují k prvním asm Maroldova pobytu

v Paíži. Vypovím vše prost a zrovna úedn vro-
hodn, nebo se jedná o památku dvou muž zesnulých,

která nesmí býti zkivená. — L. Marold šel do Paíže

v pozdním lét roku 1889, aby vstoupil do atelieru

a uení P.-V. Gallanda a pinášel si sebou státní sti-

pendium ron 1200 zl. K tomu vlinu došlo takto:

— Redi.el umlecko - prmyslové školy v Praze, Fr.

o jeho ješt neuvdomlém dekorativním vkusu, nežli

kdo v Praze tenkráte ml. Marold pijal nabídku i svého

budoucího uitele P.-V. Gallanda, o nmž i po letech

s úctou a nadšením mluvil, a chystal se na cestu.

Konal k ní od zimy 1888 pípravy na c. k. umlecko-
prmyslové škole u F. Ohmanna a A. Hellméssena.

Potom jel do Paíže. První státní stipendium, jež ml
již v Praze, bylo zvýšeno jak jen možno. Bylo nej-

vtší, jaké ministerstvo k podobným úelm dává.

Pes to, že Marold ml tehdá plnou vli novému
oboru se vnovati, pes to, že s radostí odjíždl do

Paíže, Fr. Schmoranz, uvážlivý znalec lidí a jednání

nanej výše konciliantního, po dohodnutí s Myslbekem
a Zeníškem Maroldovi ekl, že mu ani te není teba

J. KASTNER.

Schmoranz, musel pomýšleti na to, aby v as otevel

na ústav, který organisoval, specialnou školu pro

malbu dekorativní. Mezi eskými umlci nebylo nikoho,

kdo by byl mohl ji vésti, žádný se nepiklonil k to-

muto smru a cizí sílu F. Schmoranz povolati nechtl.

Snad že by z mladších a nejmladších talent dal se

nkterý, v nmž by pravý zárodek k tomu vzel, touto

cestou a doplnil intensivním uením v dobré škole svoje

vzdlání, jak by toho budoucí uení na škole vyžado-

valo. Probrali jsme všechny a nalezli dva. Marold byl

mezi nimi. Myslbek a F. Zeníšek brali podíl na po-

radách a všichni se shodli na nm. Na soukromý,

z prvu ústní, dotaz, zdali by cítil náklonnost pro tvo-

ení dekorativní, zdali by chtl se vydati na cestu

uení, Marold tém bez otálení ekl : — To je mj
sen, sen mého života, mít velké plochy a prostory

architektury a moci Šttcem po nich jezdit.

Následovaly podrobnjší výklady, ne pouze o oboru

malby dekorativní, ale také o nutných a nevyhnu-
telných studiích, jež by mu bylo podniknouti a Marold
zstal pi svém odhodlání. Jeho tehdejší práce, uve-

deným svrchu umlcm, podávaly mnohem jasnjší

a prohlédavjší obraz bohatství talentu L. Marolda,

MODELY.

se definitivn rozhodnouti. Ml Marold pijíti do nové

školy, piodlati zvláštní disciplinu ateliérovou, o níž on,

mladík tiadvacetiletý, pece jen v Praze neml zevrub-

ného pontí a proto mu editel Schmoranz proponoval,

aby zatím pl roku navštvoval atelier Gallandovo

a po tom ase, až vše pozná, teprve se definitivn

rozhodl, dokoná-li studium malby dekorativní a po-

drží-li stipendium. To nebylo arci pro neodvislý život

v Paíži velké, teba že pro studujícího postaitelné,

a proto F. Schmoranz nabídl Maroldovi, že veškeré

studie, jež by u Gallanda provedl, za pimený a

slušný obnos zakoupí jako uební pomcky pro školu.

Když Marold odjíždl z Prahy, nechtl nikdo, aby
lehkost, diskrétní pikantnost a grácii na komando za-

mnil za akademickou šablonu, aniž chtl kdo erta,

kteiý jím šil, z nho vyhnat. Práv tyto jeho vlast-

nosti a umlecky osobité elementy mly mu zstati

všichni jsme ekali, že práv ty pedností vnese na

pole svého budoucího oboru a o nic jiného nešlo, nežli

aby jeho rozsah poznal a s jeho technikou se seznámil.

Doufali jsme, že práv zvláštní jiskrnost mladého ta-

lentu Maroldova prozáí zcela apartním spsobem jeho

budoucí malby dekorativní, nebo nikdo neml na
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mysli akademinost, bezduchost a strojenost, když se

na Marolda a jeho tehdejší práce podíval. Nejmén
pak uvedení mužové. — Ostatek je krátký.

Ped vánocemi 1889 Marold v Paíži churavl

reumatismem. Ale již ped tím pojednou ztratil chu
a zájem. Neetné listy jeho to prozrazují mezi ádky.
Galland pracoval tehdá o velkých svých dekoracích

pro Hotel de ville a myslím, že také pro Sorbonnu.

Celý jeho atelier zúastnil se tchto prací. I Marold,

ovšem že ne na koncepci, nýbrž na technickém pro-

vádní. Na jedno si Marold stžuje: »po figurálním

ani stopy a pece bylo ustanoveno, že se mám v Paíži

ve figurálním a ornamentálním zdokonalit. « A nežli

došlo pod vedením Gallandovým ke studiu figurálnímu

(jehož Marold nejmén poteboval) ztratil Marold všechnu

trplivost, pestal podávati o sob a svém studiu zprávy

a o prodloužení stipendia po pl lét nedbal. Tak se

vše rozplynulo v nive zrovna samo sebou. Stipendium

mu nebylo odato, ono prost vypršelo po šesti msících.
— Kam se Marold mezi tím obrátil, když pestal v uení
u Gallanda, je známo. Nyní také v jeho díle široce

rozkvetlém a uzrálém není za tžko poznati, že se ani

F. Schmoranz, ani Myslbek, ani Ženíšek nemýlili, po-

stehujíce v tom z míry bohatém nadání jádro talentu

dekorativního, jádro vývoje a vzrstu schopné. Kdyby
byl Marold mohl a dovedl zstati na cest, o níž sám
myslel, že je pro pravá, dnes by v nejmladší gene-

raci umlecké byly krásné stopy jeho umní a snad,

snad také by stny a klenby nkteré eské budovy
monumentální pokryty byly jeho malbami, takovými,

o jakýchž z prvu snil. Stal se tpytiv skvlým ma-
líem moderního života a nestal se uitelem. Byl tomu
z prvu rád

;
za posledních let svého života soudil již

jinak, když poalo se vyjednávati, aby se stal profe-

sorem na akademii umní výtvarných v Praze.

Nebožtík iditel F. Schmoranz z tžká se odhodlal

zpraviti ministerstvo o planém konci. Odpov, kterou

dostal, nebyla zlá. Znla: — Nic nedlá, aspo bylo

dobrému umlci pomoženo kam chce. — Totiž do
Paíže, na jeho avenue a boulevardy, do jejich víru,

jehož líitelem se stal. KAREL B. MÁDL.

VIA SL. 310— 312 PINÁŠÍME UKÁZKY NÁBYTKU
^ ' provedeného dle návrhu prof. J. Kastnera. Hnutí,

které v celé Evrop hlavn v oboru výzdoby bytu již

ped asem zavládlo, u nás po vtšin zstává stále

v plénkách. Je to jen nkolik ojedinlých pípad,
kdy povolán umlec k ešení celých vnitk stává se

tak po vtšin jen pi nádherných vnitních zízeních

monumentálních staveb. Návrhy Kastnerovy ukazují

naproti tomu, jak lze ešiti zaízení bytu privátního

zpsobem jednoduchým, laciným, který by pes to

byl vkusným a úelným : reprodukce prvá podává
ást interieuru z loské výstavy ve Vídni, pro sou-

kromníka vídeského navržená. Na dalších listech pak

pinášíme reprodukce zajímavých konstruktivních po-

mocných model jednoduché židle

J. L. NMEC.

Jehlice a náušnice Jos. Lad. Nmce na

sl. 314. reprodukované poctny byly prvou cenou pi
konkursu obchodní a živnostenské komory na graná-

tový šperk
;
jsou zlaté s eskými granáty.

Ruského umleckého žurnálu HcKycc iuo

H XyxOtKtíCTlteH Hltil II pOMíiIlll.lHHOCTh (Umní
a uml. prmysl), o jehož prvních dvou íslech jsme se

už zmínili, došlo nás íslo 3 — 6. ást obrázková opt
zdailá, zajímavá i leccos nového poskytující. Textová

ást už je mnohem lepší, než v prvních byla. Redakce

postarala se o výborné spolupracovníky zahranin

:

proslulý belgický malí myrstik a zárove podivuhodný

malí dtských portrét, vlastn dtských duší, Fernand

Khnopff, píše tu » Nkolik slov o pevrat v belgické

škole umlecké«, pravý to dithyramb svému rodnému
umní, staršímu i novjšímu

;
Francouz Jacques Sor-

rze seznamuje opt s umleckým ruchem ve Francii

r. 1898 a s dobrým vkusem pedvádí vybranou spo-

lenost umleckou etnými ukázkami jich nádherných

prací: Puvis de Chavannes, Dagnan-Bouveret, sochai

Carls a Garden, Jean Dampt a V. Vallgren (o .i to-

hoto Fina ti basreliefy : Narození Kristovo, Kladení

do hrobu a Z mrtvých vstání — hluboce procítné

a plny velikosti), pak misti v umní dekorativním

i v architektue jsou tu zastoupeni — všecko svrcho-

vaný aristokratism. Ale ty vci jsou nám známyr ze

»Studia« a z publikací francouzských mnohem dklad-
nji. V ruském list hledáme pedevším projevy ruské

duše. Najdeme je též, a ne ješt tak, jak bychom si

páli. Stasov dokonuje tžkopádn svou rozvleklou

a povídavou sta o Viktoru Vasncovu, na nhož ne-

staí. Vedle cizích dopisovatel tžkopádnost jeho je tím

ŠPERKY.
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hroznjší. Píjemnji se te Grigoroviova sta o so-

chace T. Risové, Rusce, narozené a vychované v Mo-
skv, ale nyní stále žijící ve Vídni — s ukázkami

jejích prací a sice: Lucifer, Námsíná, arodjka,
Smrt, podobizna Marka Twaina. — Velmi zajímavý

jsou ukázky emailovaného kišálu (džbán, poháry,

mísy a j. .) Djakovské sklárny v Orlovské gubernii,

dle kreseb pí. Bemové, pvabných a originálních.

Zrovna tak porcelánové výrobky císaského závodu

v Petrohrad, velikolepé vázy, které však holdují jak

v minulosti tak v pítomnosti vkusu francouzskému.

Te závod ten pracuje toliko pro carský dvr. Zá-

rove je tu ukázka prací vyznamenaných pi konkursu,

jejž carská sklárna loského roku vypsala. Zasluhují

toho vyznamenání. Práce žák Stroganovské školy

kreslíské v Moskv projevují proti pedešlým konser-

vativnost, ale moskevskou. Pobaví leckoho i hrníské
výrobky stedoasijské

;
illustrovaná zpráva o Bachisa-

rajském zámku a jeho restauraci
;
umlecký výlet po

tunde a na ostrov Vajga at. Konen i zpráv,

0 umleckém život v Petrohrad, Moskv, Kijev,

Odsse a v jiných mstech ruských. Z píloh nejcennjší

jest podobizna Pavla Mích. Trejakova, rytá s obrazu

Krámského od V. Mathé. S láskou pracoval tu malí
1 ryjec

;
duše, která z té tváe tak ušlechtile hledí a

mluví, vzbuzovala tuto lásku a úctu a zasluhovala jí.

1/ UŽŠÍ KONKURENCI NA BUDOVU NÁDRAŽÍ
* *- centrálního v Praze vyzváni byli pražští architekti

páni : O. Fanta, J. Kotra, Rud. Kiženecký, V. Ro-

šlapil a J. Stíbral. K danému v podstatných ástech

nezmnitelnému pdorysu žádáno bylo arch. tektonické

ešení zevnjší. Pdorysem tím stanoveno jest celé roz-

vržení komplexu, které po stránce architektonické

šastné zváti nemžeme. Pedn vyjaduje pouze jeden

vchod, stejn dležitý východ nemožno vyjádit, po-

nvadž se nalézá v dlouhém pravém kídle úpln na-

hodile položený. Za druhé jest stední budova rozlohou

v pdorysu a její úelnou výškou ne dosti dominující

nad ostatními. V obcházení tohoto nedostatku liší se

zadané projekty nejvíce. Arch. Stibral pibral k i súední

budov z osy z kídel, které proti programu i 1 rgice

vyvedl nahoe v byty, ímž ovšem uškodil svému

projektu onmi nehezkými štítními zdmi, které ped-

stav nádraží neodpovídají. Arch. Roštlapil ubral na

kídlech s byty a vyvedl sted do znané výše s ko-

pulí, arch. Fanta a Kiženecký po váhali si pouze

závratnými výšemi kopulí a jich vyšperkováním. Co

znaí prosím ty kopule? Pedstavuj i-li si nádraží, vidím

pedevším dva otvory, vím, že ekárny a restaurace

jsou dobré vci, úadovny atd. nutné, ale nedovedu

si myslet, co se v tch kopulích dlá.

Nehled ani k tomu, že podobná ešení více museum
než nádraží nám pipomínají, nejsou ani na míst. Ono
denními listy udávané volné prostranství ped nádra-

žím se omezuje na ulici 35 metr, uzavenou stromo-

vím parku. Celkový pohled jest pouze se stran u ve-

liké skratce
;

tedy odpadá. P. Kotra se držel co

nejpesnji programu a pdorysu a hledl mohutnosti

architektury vyzvednou sted a zatlait mén dležité

a uvdomil si, že nepracuje na projektu ideálném. Za

tuto upímnost byl odmnn již v denních listech,

i zde mu nemohli odpustit, že udlal prost nádraží.

Jak proti tomu by získala Praha s takovým museem-
nádražím neb ímském palácem nádražím. Vždy už

na nás myslili ti dobí misti renaissance, když jí

dlali, že by se nám mohla dobe hodit pro nádraží.

Ale ta moderna ne a nechce malovat na eznický krám
pomerane a pece je to tak krásné ovoce.

MSÍNÍ SOUTŽE VOLNÝCH SMR. Pedmtem druhé soutže »V. S.« jsou dekorativní souástky
ornamentální i figurální, potebné ku ozdobení našeho listu a k jeho typografické úprav. Omezujíce se pro
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VÁTÝ VÁCLAV. - Z POVÍDEK ME-
DITANÍCH. NAPSAL J. ARBES.
(Dokonení.)

Podobn staí zmniti fysiognomii maršála
Radeckého na pomníku na Malostranském námstí na
piklad ve fysiognomii arcivévody Albrechta, který se,

jak známo, taktéž súastnil polního tažení v Itálii,

a pomník arcivévodv jest hotov . . .

Krátce na vtšin pomník staí více mén ne-

patrná nebo, chceš-li, teba podstatná transfigurace n-
kterých ástí a ze starého pomníku je pomník z brusu

nový, vlastn pomník, jejž mžeš s obvyklými ob-

adnostmi odhaliti osobnosti zcela jiné, než jaké byl

vnován pomník pvodní. A vidí-li, hochu, lovk,
takové vci neustále, v, že mu není nkdy do

smíchu . . . .«

»A kdo tím vinen ?« ozval jsem se. abych vbec
nco pipomenul a piml tak pítele k dalšímu pro-

jevu v záležitosti tak delikátní.

»To sám bh ví ! « odtušil bagateln a vykroil.

Následoval jsem jeho píkladu a tak pešli jsme
v hovoru nkolikrát pes nábeží.

Reprodukuju z hovoru toho hlavn mudrování
pítelovo.

»Myslím«, ujal se po chvíli slova, že vlastní pí-

ina leží mimo nás umlce — v tak zvaných po-

mrech a všech tch nesetných okolnostech, v kterýchž

práv žijeme.

Prvním, z pravidla nejneúprosnjším diktátem je

diktát objednavatelv. Co kdo a jak objedná, musí
býti práv tak, jak zní objednání, také provedeno.

Remonstruj, jak ti libo — namítej, odpírej, ra, vy-

kládej, pros — nic naplat. V nem snad ti povolí,

v podstat však se pece jen pišpendlí mnohdy k dílu

v jádru svém nejtradicionelnjšímu . . .

Potom pijdou, jak víš, z pravidla ty naše po-

estné umlecké komise s obvyklými volenými komi-

sai, kteí byli na mnoze práv jen vykonanou volbou

nabyli zárove náležité kvalifikace k úadu soudcov-

skému — krátce celá ta známá procedura kritisování

a poruníkování, o které se lovku zdá, jako by se

procházel v peci ohnivé . . .

Slovem my hlínai jsme u porovnání s vámi pero-

jezdci a jinými umlci bez odporu nejubožejšími,

práv jen proto, že dílo naše nelze srealisovati tak

lacino, jako díla jiných odrd umleckých. Jsme
otroky nejrznjších element, jimž nelze se ubrániti,

ano proti kterýmž není snad možný ani pouhý pokus

odboje. A pece jest už svrchovaný as, aby se nco
stalo. Mladá a nejmladší generace naše musí se eman-
cipovati z okov vyrudlé tradice. Netajím si, že to

nebude snadné, ano jsem pesvden, že mnohý v bojí

tom podlehne. Ale boj ten jest nevyhnutelný a

proto « — —
»Než dovol « ,

perušil jsem pítele. »Ty’s pec
asem svým sám tento boj inauguroval<< . . .

» Pravda, pokusil jsem se o to,<- odtušil pítel,

a na mnoze i s jistým zdarem. Ale což vše na plat,

když jsou okolnosti a tak zvané pomry neúprosný,

když práv u nás není pro reformy v jakémkoli

smyslu skoro žádné vnímavosti. Pamatuješ-li se ješt

na první léta innosti mé, dojista mi piznáš, že byl

úmysl mj nejlepší, že jsem se pokoušel o díla my-
šléukov obsažná a že jsem aspo nkdy pede vším

pihlížel k myšlénkám naprosto novým, jaké nebyly

pede mnou ješt nikdy nikým skulpturn znázornny.

Než práv sám na sob mohu demonstrovati, jak krutý,

pímo nadlidský to boj snažiti se získati uznání

a píze teba jen elity intelligence, neku-li nejšir-

ších kruh pro díla netradicionelní. Nech jsem na-

pínal sily své sebe více, ze všech stran išel proti



319 VOLNÉ SMRY 320

mn odporný chlad, ba zaasté i jizlivá ledovost.

Teprve když vrátil jsem se k tradici — k staré alle-

gorii, usmálo se na mne — uznání. Ovšem nejdíve

v cizin a teprve po té rozehívalo se znenáhla i srdce

vlastních rodák, kteí byli druhdy tak upjati, tak

chladní a ledoví . . . Než ped patnácti a dvaceti

lety byly pokusy o vymknutí se z vyrudlé tradice

nepomrn snazší, nežli za našich dob. Nejmladší

naše generace umlecké nezdají se rníti ani potuchy

o svízelích, jež jim upravují tak známé kulturní vy-

moženosti.

Rafinovanost moderního obchodu vyrábí talenty

dle své poteby
;
reklama tvoí módy a ponvadž exi-

stují na reklamu již takoka celé továrny, není ni-

žádné pochybnosti, že každý, kdožkoli se dostane do

spáru reklamy — — vždy mi rozumíš, není-liž

pravda? — kdežto každý, kdož by se odvážil vzdo-

rovati reklam a vzpírati se mód, mže dát nad sebou

zazpívat zcela nemoderní requiescat in pace!«

»A jsi snad také jako mnozí z tvých koleg proti

obvyklému vypisování konkurs ve svém oboru?"

optal jsem se.

»Já?« ozval se pítel s drazným udivením. »Pro
bych já ml býti proti soutži? Ke mn byli soud-

cové, a znalci nebo laikové, vždycky aspo milo-

srdní."

»Dle toho tedy budeš konkurovat i o cenu na

jízdeckou sochu sv. Václava?"

»Nebudu!« znla rozhodná odpov.
»Starší tvj model sv. Václava však jest dílo

takového druhu, že t první cena bezpochyby ne-

mine" . . .

Po tchto slovech pítel se zastavil a zadíval se

mi upímn do oí.

»Poslouchej, hochu!" pravil po chvíli. »Napsal’s

ty nkdy njaké dílo, jež by’s sám ped vldstním

svým svdomím pokládal za nepekonatelné a ve všem

všudy za nezdokonalitelné ?«

»Nenapsal . . .«

»A tak jsem také ani já nevytvoil doposud žád-

ného díla, jež by mne v plné míe uspokojilo, což

zdá se mi býti zárukou, že jsem doposud ješt schopen

dalšího rozvoje."

»Chceš tedy svj model sv. Václava ješt pro-

pracovat, zdokonalit?" vpadl jsem.

»Naprosto ne!« odpovdl rozhodn. »Piznám se,

že uinil jsem v ohledu tom už vše, co po mém ná-

hledu vbec bylo možno. Prostudoval jsem všechny

pístupné historické a legendární prameny a po nej-

dkladnjší pedbžné píprav provedl jsem jízdeckou

sochu s nejsvdomitjší akuratessou.

Práce má došla, jak víš, všeobecného uznání, a já

sám jsem pesvden, že nelze na ni provésti nežli

na nejvýš drobné opravy technické. Veškerá chvála,

které se práci mé dostalo, však mne ani dost málo

nezmátla. Vím lépe než kdo jiný, co mé práci chybí,

ale co nelze zmniti ..."

»A mohl bych to zvdt i já ?«

»Pro ne? Mezi námi pec není, a by i bylo, ne-

musí býti žádného tajemství toho druhu. Propracoval

jsem celek i podrobnosti s vzornou pietou. Model

mj však v podstat pece není nic jiného nežli prostý

rejthar . . .«

»Jak to?« uklouzlo mi v pekvapení.

» Zcela jednoduše. Sfoukneš-li, milý hochu, všechny

historické a legendární emblémy, jimiž jsem po nej-

bedlivjším studiu a s rozmyslem model svj obmyslil,

nemáš ped sebou nic jiného než-li jezdce na koni.

Obmyslíš-li ho jiným krojem, jinou zbrojí, jinými em-

blémy, vyloupne se ti ze sv. Václava jakýkoli jiný

rejthar. A v tom práv jest pro mne závada hlavní,

pímo nepekonatelná."

Pítel umlkl a zadíval se mi opt zpytav do oí.

Piznám se, že jsem byl slovy jeho skoro zaražen.

Prostý a pece tak pesvdivý a zárove podstatu

vci pronikav prohlubující výklad mne pro okamžik

odzbrojil.

»Ale tutéž vadu nebo jak sám pravíš, závadu,

možno pec vytknouti každé jízdecké soše vbec, na-
mítnul jsem po krátké pomlce.

» Ovšem", odtušil pítel resignovan. »Ale vším tím

na závad samé nieho se nemní — závada zstává
závadou.

Ideu nebo chceš-li legendu svátováclavskou možno
ostatn i jinak ješt doplnit, po pípad i jaksi pro-

hloubit allegorickými a emblémovými pídavky na

podstavci atd.

Vše to však základní myšlénku v podstat nemní,
nýbrž ji na nejvýše jen objasuje nebo prohlubuje.

Rejthar zstává rejtharem a nejsnažší technickou es-

kám otáží mže býti sv. Václav pemnn na p. v sv.

Jií a vbec v jakoukoli jinou sochu jízdeckou."

»V tom pípadu tedy jest nezbytí", ujal jsem se

slova. »Nemže-li býti jízdecká socha sv. Václava

v podstat jinou, než jak ty’s ji pojal a provedl, ne-

chápu, pro by’s nemohl konkurovati ?«

»Ah, dej mi pokoj se všemi konkursy!" odpovdl
nevrle mávna odmítav pravicí do vzduchu.

Po té vykroil a pokraovali jsme volným krokem

v promenád.
»Což pak se nepamatuješ, jaké osudy již mj

model ml?« ujal se pítel po chvíli slova sdílným

tonem. »Jsem unaven i rozmrzcn. Víš pec, že bylo

se mnou pvodn vyjednáváno, bych model svj pe-
pustil k provedení, a když pak vyjednávání skoro již

ukoneno, napadlo rozhodujícím kruhm vypsati kon-

kurs prcce. Za takových okolností, jak sám uznáš."

Nemohl jsem jinak, nežli pisvditi.

» Sky tají-li konkursy vám výtvarníkm, vlastn vý-

tvarnému umní u nás njakých výhod", pipomenul
jsem jen ješt, »nechci rozhodovat!. Ale nám literátm,

vlastn literatue byly, jsou a bezpochyby i na dále

budou — jak literární historie dokazuje — spíše na

škodu nežli ku prospchu. Není to pec nežli bez-



duchý starý cop z naivních dob, kdy se domníváno,

že je možno vydupat umlecká díla i z ouhoru — —

«

»Nu, tak ! vpadl pítel lakonicky.

vPes to, myslím, mžeš i tentokráte konkurovat

jako kterýkoli jiný kolega, « dodal jsem jaksi zdráhavé

»a nemusíš spustit s mysli, o em jsi se byl práv
sám zmínil . . .«

Usmál se trpce a skoro bolestn
;

po té pokriv

ramenoma podal mi mlky ruku. Rozlouili jsme se.

Pítel zaboil do nejbližší poboní ulice a já šel

dále svou cestou — — — — — — — — — —
Vše, co jsem byl práv aspo v hlavních rysech

naznail, nebyla nežli nahodilá výmna myšlének,

vlastn pouhých nápad, na jakou se z pravidla skoro

již v nejbližším okamžiku zapomíná.

Tentokráte zavíilo však mozkem mým pece ješt

nkolik myšlénkových jiskérek.

Napadlo mi : ím jsou v umni všechny ty vý-

klady a rozklady, všechny ty dobrodušn pouné
nebo zlomysln úšklebné kritiky a vbec celý ten ne-

vyvážitelný arsenál estheticko-theoretických pravidel

a pravidlíek abstrahovaných z umleckých dl již

existujících oprotiv jedinému šastnému myšlénkovému
zásvitu, z nhož díve nebo pozdji vyklíí a vypuí
dílo, které nemá s existujícími již umleckými výtvory

bu pranic nebo skoro nic spoleného ?

»Chaos — nic nežli chaos !« huelo mi duší

temn jako doznívající hukot vzdáleného vodopádu.

S planoucí pochodní nebo kmitavou svíikou tra-

dicionelních esthetických i pseudoesthetických dogmat
se matohlav ve fantasmagorickém labyrintu umlec-
kých problém — — —

A pec jest vlastní tajemství tvoení tak prosté

a pímo na výsluní! — — —
Zaasté z iré tmy šlehne náhle duší nkoho

z nás nevysvtliteln a nepochopiteln intensivn my-
šlénkový záblesk a ped duševním znakem naším stojí

zcela jasn a plasticky nový útvar umlecký, ped
kterýmž, podaí-li se nám pípadn jej znázorniti,

i nejzavilejší kritika nucena jest složití díve nebo po-

zdji zastaralou svou zbra a zaaditi jej mezi díla

smrodatná, z kterýchž zase ona sama abstrahuje nové

zákony pro umní . . .

Ale práv proto, že skoro každý umlec závisí

více mén na velkém davu, po pípad na elit tak

zvaných znalc lpících na tradici — nezbývá nežli

se pikriti a plouti s povodem zaasté i proti vlastni

pirozenosti. A výsledek?

Triumf vyrudlých tradic na útraty pirozené tvo-

ivosti — pokoení, zdeptání, zmrhání svžích a na-

djných talent — — —
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Na komando tak zvaných znalc uklání se velký

dav ve zbožné úct jako obrovská armáda pagod ped
patvoeným omšeným výtvorem s falešnou signaturou

pravého tvoení.

Co nezmže autorita tak zvaných znalc a kritik,

dorazí z pravidla pustá, dryánická reklama . . .

A jn éno šastného oslavence jde od úst k ústm, ba

rozletí se užším neb i širším svtem.
Jak toíme se šastn a blažen do koleka skoro

bez nadje vyváznutí . . .

Koho neuznali tak zvaní znalci — koho zb-
sila výdlkáská Frýna-reklama nevmrskala žhavými

dtkami svých rafinovaných dythiramb do pamti vel-

kého davu — toí se v koutku zapomenutí a mže
si v dumné zoufalosti do únavy, ba do vysílení hrýzti

své umlecké drápky — — —
Avšak — tak bylo, jest a bude snad i na dále.

A proto dosti unavujícmh a bezúelných reflexí, jež

bývají našim tenám tak protivný

!

Umní prý jest volné, vznešené a bh ví, jaké

ješt ... V pravd však je pece jen ímsi, co není

vzdáleno nejhnusnjšího otroctví — — —
A jako vždy, kdykoli jsem ve svých meditacích

dospl k osudnému tomuto závrku, proud myšlének

mých náhle se zarazil — a rozladn, rozmrzen v-
noval jsem pozornost všednímu okolí.

Prodlením nholika jen minut zapomnl jsem na

vše, co pedcházelo. Umní, jeho úel, zápasy, zákony

i osudy, vbec vše, co je s ním ve spojení, bylo mi

práv tak lhostejno, jako kterémukoli z bodrých a

šastných našich šosák . . .

* *
*

Ode dne, kdy se sbhlo, co jsem byl práv vy-

pravoval, minulo nkolik msíc.
Nadešla zima . . .

Konkurs na sochu sv. Václava zstal v perma-

nenci. Nepochybuju ani dost málo, že bylo o nm v kru-

zích umleckých, obzvlášt pak v kruzích amatér,

(kteí mají u nás jako jinde na takových sportech

z pravidla vtší zájem nežli na vlastních dílech um-
leckých), horliv a snad i vášniv diskutováno.

Rovnž nepochybuju, že byly i tentokráte z rz-

ných ateliér konkurujících umlc vynášeny na ve-

ejnost rzné podrobnosti, jež mly zstati v tajnosti,

a že na jich základ pronášena a nejen hájena, nýbrž

i potírána všeliká pragnostiki
;

krátce — že dlo se,

co dje se z pravidla o každém podobném konkursu.

J. HUDEEK. V KOUPELI.
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Náhodou a bezpochyby jen zvláštním sbhem okol-

ností nedozvdl jsem se však o tom všem pranieho.

Teprve, když jsem se v novinách doetl, že budou

do poroty povoláni také njací vynikající znalci z ci-

ziny, — rozzvuela se v duši mé opt struna odpor-

ného rabalisty.

»K emu to ?« napadl) mi. »Ci snad proto, že

v zemích koruny eské není ani tí nebo pti dosta-

ten vzdlaných a zárove poctivých muž, kteí by

dovedli správn a nestrann posouditi umlecká díla

eských umlc z djin eských ? Neb aby bylo vy-

varováno veškeré kamaraderii a jedin proto aby v po-

rot zasedli soudcové naprosto nepedpojatí, nestranní

a ve všem všady nepodplatni?

A o em vlastn mli tito cizozemští znalci roz-

hodnouti ?

O základní myšlénce, tedy o nejvlastnjší podstat

umlecké díla? O historických a legendárních dle-
žitostech nebo podrobnostech?

Sotva ! . . . Znalci, kteí znají djiny eské snad

jen z konversaních lexikon nebo z pochybných
djepisných spis cizozemských

;
znalci, kteí se bez-

pochyby nikdy specieln nezabývali ani eskou historií,

aniž legendami svatováclavskými, nemohou pec o zá-

kladní myšlénce umleckého díla z djin eských
a vbec o všem, cožkoli jest v díle tom v souvislosti

s djinami, pronášeti soud kompetentní.

O em tedy mají rozhodnouti?

Dojista jen o umlecké form: je-li jezdec ped-
stavující sv. Václava skuten rejtharem plasticky

správn znázornným — — — a na nejvýše snad

jen ješt o njakých podrobnostech.

O nejvlastnjší podstat díla, o základní myšlénce,

nemže tudíž úsudek cizozemských znalc vyzníti

než-li na hlucho — tradicioneln frásovit . . .

Povoláním cizozemských znalc do poroty nejde

tedy rozhodujícím kruhm v první ad o základní

myšlénku, nýbrž pede vším o formu — — —
Vše to byly ovšem jen pouhé subjektivní domnnky,

jež mohly býti výsledkem konkursu do jedné jako

naprosto bezpodstatné vyvráceny.

Z té píiny stihl je také zasloužený osud. Vypu-
stil jsem je z mysli a nemaje na vci žádného zájmu,

zapomnl jsem za nedlouho i na sám konkurs.

Po njakém ase došel mne však poštou nepode-

psaný korespondenní lístek, na nmž bylo tužkou

lakonicky napsáno :
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A. YVIESNER. PODOBIZNA. »Mžeš-li, navštiv mne dnes v mém ateliéru
;
rád

bych se s Tebou o nem dohodnul. ekám !«

Dle známého tžkopádného rukopisu poznal jsem
na první pohled, kdo mi píše; ale snad ješt nikdy
nepišlo mi njaké poznání tak v nevhod jako tento-

kráte. Odhodil jsem lístek skoro mrzut. Když však
jsem si pipomenul, že snad jde o záležitost naléhavou
nebo dležitou, vydal jsem se na cestu pece.

Bylo odporn škaredé zimní odpldne. Z jedno-

tvárn olovnné oblohy sypal se sypký sníh, jejž mi

víivý ledový vítr mrskal do tváe. Souasn však
tálo, tak že jsem se nkdy v pravém slova smyslu
brouzdal vachavým blátem.

Není tudíž divu, že jsem cestou myslil na vše

jiné, jenom ne na pítelv ateliér. Pes to pece
kmitla mozkem mým aspo dávná vzpomínka, kdy
mne byl pítel poprvé vlákal do své první dílny,

kterou si byl upravil z nkdejší prosté konírny.

Od té doby prodlením více nežli tvrt století

ovšem se mi naskytla asto píležitost obeznámiti se

s rznými ateliéry skoro do omrzení. Neekal jsem

tudíž ani tentokráte, kdy jsem se ubíral do ateliéru

modern upraveného, ale známého, žádného pekvapení.

A skuten, když jsem konen pekroil práh

pítelovy dílny, kde mne ovanulo píjemné teplo, a roz-

hlédnul se ledabylo kolem, shledal jsem skoro vše

práv tak jako o poslední své návštv, asi ped
rokem.

Prostorná místnost, do které vniká od severu

svtlo nkolika velkými okny, jeví obvyklou pitoreskní

fysiognomii dílny výborn situovaných socha, kte-

rýmž záleží nepomrn více na práci nežli na thea-

traln titrné úprav okolí. Následkem pošmurného

dne, vlastn již pedveera panuje v ateliéru skoro

až pítmí, tak že se zdá, jako by bylo vše zahaleno

lehkou mlhou. Osvtlení není však konstantní.

Následkem nepohody, hlavn z té píiny, že se-

verní vítr vmetá chvílemi pehoušle snhu pímo do

oken nebo je ped okny vín prohání, zdá se, jako

by po pedmtech v díln peletly matné, sotva po-

zorovatelné chvjivé stíny.

Vše to postehl jsem po prvním rozhlédnutí se

a díve, nežli mne pítel pivítal. A když se tak stalo,

když jsme si podali ruce a po výmn obvyklých

konvenienních frásí usedli podle sebe na pohodlný

divan poblíž prostedního okna, pehlédl jsem celé

ateliér a pesvdil se poznovu, že v nm není pra-

nic, co bych nebyl již vidl. I pozadí dílny zahaleno

bylo napí zavšeným plátnem, za kterýmž pítel

ukrýval rzné sochaské haraburdí, jako stojany, lešení,

kád hlíny a podobné.

»Nu, což?« optal jsem po chvíli ledabylo. »Nic

nového ?«

»Jak vidíš ! « odtušil pítel tímže ledabylým tonem,

jakým byl osloven. V tom jsem si pipamatoval konkurs

na jízdeckou sochu sv. Václava. »A nekonkuruješ ?« otázal jsem se s nepomrn vtším interessem. —
»Konkuruju!« odpovdl pítel rozhodn. »Byl jsem k tomu takoka donucen.

«
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»Skuten?« pipomenul jsem s mírným podivením

pipamatovav si pítelovo starší rozhodnutí.

Pítel klidn pisvdil.
»A kde máš model ?« optal jsem se živ.

» Lhta konkursu vypršela vera v poledne. Model

je již na míst.

»

»A pro jsi mne sem tedy citoval — v takové

nepohod ?« ozval jsem se tonem mírné výitky.

»Rád bych se s tebou o nem dohodnul«, od-

povdl piítel s klidem, ba lhostejností lovka, kte-

rémuž na njakém, a již jakémkoli dohodnutí pranic

nezáleží.

»Nu, budiž! Ale já bych byl pece jen rád tvj

pozmnný model vidl díve, nežli jej uvidí jiní . . .«

»Už se stalo«, míní pítel dobrodušn. »Ostatn

nebyl by’s na nm shledal pranic zvláštního. Je to

starý a tob i jiným známý mj model, na nmž jsem

pozmnil, vlastn korigoval pouze nkteré podrobnosti.

«

»A co t pimlo konkurovati, když jsi ml p-
vodn v úmyslu konkursu se nesúastniti ?« optal

jsem se.

»Jak jsem pravil, byl jsem k tomu takoka do-

nucen«, odtušil pítel a vypravoval mi pak, co se

bylo vše stalo.

Vyslechl jsem jej s pátelskou trplivostí.

»A víš ty, jak my práv pipadáš ?« pipomenul

jsem sarkasticky, když dokonil.

»Nu, jak? Mluv!«

»Nejinak, nežli jako Josef Jií Kolár nebo jako

pítel Aleš«.

Zavrtl nedviv hlavou.

»I jdižiž ! V jaké p >k logické souvislosti mohu
býti já socha s hercem nebo spisovatelem ?« ozval

se monotonn, jako by se v mysli snažil napovdné
doplniti. »S Alešem ovšem jest porovnání aspo možné.

Pes to pece nechápu . . .«

»A pece jest vc tak prajednoduchá !« odpovdl
jsem chladn. »Mluvme jednou zase zcela upímn —
bez jakýchkoli konvenienních ne.bo pátelských ohled !

»Pravda-li, co o tob umlecká i kritická fáma

hlásá: že se ti podailo vyšinouti se v kruhu sou-

vkých socha našich nejvýše, není nižádné pochyb-

nosti, že vyšlo z tvého ateliéru dílo, jež pokládá se

za nejzdailejší všech, jež byla prodlením asi tvrt

století v Cechách vytvoena. Pravda-li pak dále, co

táž fáma hlásá o tvém modelu sv. Václava, pak kon

kuruješ vlastn sám s sebou, práv tak jako konku-

roval Josef Jií Kolár jako dramatický spisovatel po

více nežli tyicet rok až do své smrti a jako kon-

kuruje pítel Aleš již pes dvacet rok vždy jen sám
s sebou . . .«

»Doposud nechápu !« vpadl mi pítel skoro nevrle

do ei.
»Jak víš«, pokraoval jsem s nezmnným klidem,

» napsal Kolár svou »Magelonu« ped rokem 1852.

Pravda-li, že jest »Magelona« nejen nejlepší drama-

tickou prací Kolárovou, nýbrž až dosud nejvzornjší

a do dnes nepekonanou tragedií eskou vbec, kon-

kuroval Kolár, jak už bylo ped lety konstatováno,

každým pozdjším dramatem svým vždy sám s sebou.

Vždy šlo jen o to, zstane-li nejvzornjší tragedie

eská »Magelona« nejvýše nebo bude-li pozatlaena

novým dramatickým plodem — Kolárovým.

Rovnž takový osud pipravil si pítel Aleš svou

nepekonatelnou »Vla tí.« Pravda-li, že je to až dosud

myšlénkov i formáln dílo, jakým se nemže po-

chlubiti žádný jiný z eských malí, konkuruje

i Aleš od vznik v » Vlasti « každým dalším svým vý-

tvorem jedin sám s sebou. I zde jde vždy jen o to,

má-li i mže-li býti ve svém zpsobu nepekonatelná

Alešova »Vlast« pekonána samým Alešem.

A tak také nebo chceš-li, teba jen podobn jest

s tebou. Pravda-li co kritická i umlecká fáma hlásá

o tvém modelu sv. Václava, konkuruješ i ty sám
s sebou. — —

»Ah, ne, ne!« zvolal pítel skoro až zpurn. »Ny-
njší konkurs o model sochy sv. Václava jest pece
nco zcela jiného, « p Jcraoval po chvíli, » nežli pi-

pomenuté tebou pípady : Kolárv a Alešv. Chceme-li

mluvit upímn, musíme vzít v uvahu každou even-

tualitu. Nynjší konkurs znamená pro mne nco zcela

jiného, a chceš-li i nebezpeného. Nebo — dejme

tomu, že jury pikne tentokráte, a již právem nebo

bezprávn, první cenu jinému konkurentu! Co bude

toho pirozený následek ? Umleckou i kritickou fámou
až dosud za nejlepší prohlašovaný mj model slítne

zcela jednoduše s piedestalu domnlé nepekonatel-

nosti a já, vlastn tak skoro veškerá moje sláva slítne

s ním . . . Nynjší konkurs tedy má pro mne zcela

jiný význam.

«

Z ásti musil jsem dát píteli za pravdu pes to

vše, že i Kolárovu »Magelonu« i Alešovu »Vlast«

ST. SUCHARDA. PODOBIZNY.

mohl by stihnouti týž osud, že by totiž mohly býti

konen pece nkým pekonány. Než dokud se tak

nestane skuten — —

—



.331 VOLNÉ SMRY 332

Z té píiny jsem chlácholiv pipomenul

:

»Pes to zstaneš pece jen tím, ím v pravd jsi.

«

»Ale diadém priority bude mi stržen beze všeho

milosrdenství ;« zvolal pítel sarkasticky a — zasmál se.

Pítelovo zasmání mne pozarazilo. Pipadalo mi

jako bezdný symptom neochvjného pesvdeni,
že jest vítzstvím svým i tentokráte zase zcela jist.

»Tvj smích mne skoro pomátl, « ujal jsem se slova

po krátké pomlce. »Ci zdokonalil jsi svj model tou

mrou, ie jest hors concours? ZbaviPs jej snad všech

závad, jež jsi byl na nm sám shledal ? i petvoil
jsi svtce na koni, že po pimené výmn emblém,
zbroje atd. nemže býti více zamnn za jakéhokoli

rejthara?«

»Ani to, ani ono,« odtušil pítel. »Konkuruju
tímže starým svým modelem, na nmž jsem byl jen

tu a tam cosi poopravil . . .«

»A domníváš se, nebo správnji eeno, jsi pe-
svden, že’s proti každé konkurenci obrnn ?«

»Nikoli!« pravil s drazem sebevdomí. »Konku-
ruju dle pedpisu tradicionelní jízdeckou sochou. Ped
veejností, ped svtem mohu tedy padnout jako který-

koli jiný gladiátor umní
;

ale dle všeho nepadnu sám
ped sebou.«

»Co tím míníš ?« optal jsem se skoro až zvdav.
»Okamžit se dozvíš, aniž bych li jen slovem pi-

spl ku pomoci«, odpovdl pítel sebevdom.
»Opravdu?« usmál jsem se sarkasticky.

Pítel více neodpovdl, nýbrž vstal a pomalu po-

pošel pes celé ateliér až k plátnu, za kterýmž ml
uloženo své hrubé sochaské haraburdí. Zde se ob-

rátil ke mn, jako by se chtl pesvditi, sleduju-li

jej zrakem, naež jediným mávnutím ruky plátno roz-

hrnul.

»Co to?« uklouzlo mi v náhlém udivení nad tím,

co jsem spatil a ím mne pítel v svrchované míe
pekvapil.

Asi patnáct krok pede mnou stála na nízkém,

sotva metr vysokém devném podstavci skizza sou-

soší, v jehož stedu rozeznal jsem na první pohled

sv. Václava na koni jako hlavní figuru skoro v do-

životní velikosti.

Pekvapení mé bylo tak velké, že po pronesení

citovaných dvou slov, jež mi byla bezdky uklouzla,

zstal jsem po nkolik minut v nmém udiveni sedti,

aniž bych si byl jiného vdom, nežli že dívám se na

sousoší, jež mne bylo pekvapilo netoliko náhlým
a nepedvídaným svým objevením, nýbrž i plastickou

svou výrazností. Nebo skoro v nerozdílném okam-
žiku, kdy rozeznal jsem sv. Václava jako figuru hlavní,

poznal jsem také ostatní ti figury vedlejší a zárove
postehl nejen vzájemný jich styk nebo abych tak ekl,

píinné seskupení, nýbrž i mvšlénkový a djinný jeho

význam.

»Co to?« zamumlal jsem po chvíli vstávaje, abych

si sousoší prohlédl z blízka.

»Ne, ne! Jen zsta na míst, kde práv stojíš !«

zvolal pítel kategoricky. »Vždy pec pozoruješ, že

to pouhá a k tomu jen z hrubá navržená skizza,

která nesnese zkoumání z blízka.

«

Ze vzdálenosti, z které jsem se díval, obzvlášt

pak za matného, podveerního pítmí ovšem se mi

zdálo, že jest skizza nepomrn propracovanjší; ale

po pání pítelov zstal jsem s'áti tsn ped diva-

nem, z nhož jsem byl vstal a vnoval sousoší zby-

stenou pozornost.

ím déle, ím bysteji a zkoumavji jsem se díval,

tím více jsem nabýval pesvdení, že stojím ped zá-

rodkem umleckého díla významu skoro snad epo-

chálního.

Po tch nkolik minut, co jsem pítelov práci

vnoval nej napjatjší zkoumavou pozornost, marn
jsem se namáhal pipomenouti si njaké jiné dílo pla-

stické, jež by mlo s pítelovou skizzou jen vzdálenou

podobnost. Bezdky popošel jsem nkolik krok na

právo a po chvíli zase asi dvakrát tolik krok na

levo, abych mohl sousoší vnovati pozornost s obou

bok
; ale každá další podrobnost, již jsem pi zby-

steném zkoumání postehl, dotvrzovala jen náhled,

jenž byl mozkem mým šlehl hned o prvním pohledu

na pekvapující skizzu.

Když pak jsem se posléze opt vrátil na pvodní
své stanovisko ped divan, nemohl jsem jinak nežli

dáti výraz svrchovanému svému uspokojení pitlume-

ným výkikem

;

» Viktoria, kamaráde! Problém je šastn a nepe-

konateln rozešen. Konkurs nemže skoniti nežli

v tvj prospch !«

» Myslíš ?« zasmál se pítel, jenž byl zatím popošel

k místu, kde jsem stál já, a zadíval se mi upen
a zárove skoro až vyzývav do oí.

»Není nižádné pochybnosti," odtušil jsem v na-

prostém pesvdení, že jinak býti nemže.

»Leda by’s byl v porot ty sám jediný a rozhodl

z pouhé kamaraderie«, zasmál se pítel sarkasticky.

»Nebo vším tím, co’s byl pronesl nebo dal vbec na

jevo, není pec pranic pesvdiv dokázáno . . .«

»Ovšem, ovšem«, pisvdil jsem.

»Pedevším jde o to«, pokraoval pítel s nezm-
nným klidem, »mluví-li k tob skizza mého sousoší

dosti zeteln a jaké myšlénky nebo city v tob pro-

bouzí . . .«

»Ne, ne, kamaráde!" vpadl jsem odpírav. »Ze

jde pedevším o ti, mluví-li tvá skizza ke mn dosti

zeteln, sice pipouštím
;

ale závrek tvých slov zdá

se mi býti nesprávný z té píiny, ponvadž každé

v pravd umlecké dílo práv tak jako každá jiná

vc budí v každém z nás dle naši individuality, ná-

lady atd. myšlénky a city jiné. Na lovka v nábo-

ženství kesanském vychovaného a v pravd zbožného

na píklad musí pece sousoší tvé psobiti zcela jinak
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nežli na lovka nábožensky indiferentního. Z té pí-

iny jde tedy pedevším o to, mluví-li skizza tvá dosti

zeteln
;

ale hned po té — co a jak vlastn zná-

zoruje . . .«

»Ano, ano, tak a nejinak !« vpadl mi pítel do

ei. »A proto rci, co a jak skizza znázoruje, abych

se pesvdil, znázoruje-li aspo pibližn správn,

co mi tanulo na mysli.

«

Vykládati mistru plastiky slovy, co tají vlastní

jeho výtvor v ohledu myšlénkovém, jest rovnž tak

nesnadné, jako zbytené. Z té píiny nereprodukuju

slov, jimiž jsem se snažil uiniti se píteli pesvdiv
srozumitelným. V náhradu za to snažím, se zde, pokud

to slovy vbec možno, uiniti tenái aspo pibližn

pojem o skizze, jak mi nyní ješt tane v pamti.

Pítel použil sice k hlavni figue svého sousoší

starší své práce, sv. Václava na koni; ale místo maje-

státního klidu, jaký jeví starší model, znázoruje sou-

soší ztrnulý moment svrchovan dramatického ruchu.

Ped sv. Václavem — na polo k nmu obrácena

— kleí totiž na jednom kolen, jako by byla jen

na mžik poklekla, st iena v poloeholním šat z dob

uvedení kesanství do ech — sv. Ludmila. Vrásko-

vitá tvá rys ponkud tvrdých, ale ušlechtilých, jeví

zbožné zanícení ženy dvující ve své poslání. Pravou
ruku, v níž pevn drží prostý staroslovanský kíž,

má sv. Ludmila sebevdom vztýenu do výše, jako

by naznaovala cestu, kterou má sv. Václav jako

kníže i lovk nastoupiti, kdežto levou ruku keovit
tiskne k srdci — k vlastnímu zdroji svých cit, ná-

zor i rozhodnutí. Sv. Václav, k nmuž sv. Ludmila
dvrn obrací svou tvá, jeví skuten snahu vyhovti
nmému vyzvání. Zrak jeho obrácen je smrem, kte-

rýmž sv. Ludmila ukazuje kižem a držení tla jeho

nasvduje, že k cíli tomu nabádá i svého komon.
Ale komo se ponkud vzpírá . . .

Po pravé jeho stran v popedí stojí totiž pevn
rozkroen svalovitý mladý muž v knížecím kroji staro-

pohanském — Boleslav. Mužná jeho tvá jeví energii

k nadlidskému odporu podráždnou. Prudkým vzma-
chem levé ruky byl uchopil komon za uzdu a trhnuv
jím obrátil komoovu hlavu z póla k sob na zad,

kdežto pravá ruka keovit tiskne jilec z pochvy po-
vytaženého mee, jako by již již chtla vžiti útoišt
k násilí nejkrajnjšímu a zameziti bratrv úmysl —
bratrovraždou . . .

Po levé stran komon v pozadí stojí pak žena
v plné ješt sile v knížecím kroji staropohanském. —

L. ŠALOUN. PODOBIZNA.
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Drahomíra. Opírajíc jednu nohu o vtev lípy jeví

v tvái tklivý žal a bolestné zdrcení. Dívajíc se pres

komon k obma svým synm, zdá se s úzkostlivým

napjetím ekali výsledek zoufaléh > zápasu
;

ale sama

stojí již bez rady a neinn, jako by v nejrozhod-

njším okamžiku zalomila rukama a zstala v ztrnuti.

Na širokém podstavci pod komonm válejí se ko-

pyty jeho rozdrcené zbytky pohanských bžk. — —
Možno-li si z nkolika tchto slov ui ni ti aspo

pibližn správný pojem o pítelov zárodkovém díle,

nechci rozhodo váti.

Z povrchní charakteristiky však je zejmo, že ne-

bylo již možno jako v pvodním jeho modelu pi-

menou technickou eskamotáží ve fysiognomii, kroji

atd. dáti celku ráz libovolný. Zde byl momentní
dramatický výjev zcela pesn a urit vystižen, tak

že komposice ta i po úplném vysvléknutí z hávu

historického, po pípad legendárního a z ásti i sym-

bolického byla by vždy ješt mla aspo podobný
význam jako pvodn a v ohledu všelidském nemohla

pozbyti na své psobivosti.

Mimo to neznázorovala tradicionelní moment ne-

historický: dokonané již vítzství kesanství nad po-

hanstvím, nýbrž moment v pravd historický: tuhý,

ba zoufalý zápas nejelnjších zástupc silné, zdravím

kypící samostatné kultury staroeské se zástupci kul-

tury cizorodé, spíše citové než rozu nové — a na-

znaovala již také jaksi i pozdji výsledek boje.

A vše to komposicí tak prostou, pla-ticky ná-

zornou, všeobecn pochopitelnou, tudíž populární, že

nemohl jsem jinak, nežli upímn vyznati, že pítelova

skizza psobí na mne elementární silou definitivn

rozešeného umleckého problému sochy sv. Václava

Pítel vyslechl výklad mj, z nnž jsem zde na-

znail pouze nkolik závrených point, se sebevdo-
mým klidem umlce vysplého, v umleckých trudech,

svízelích a bojích zoceleného.

»A pokládáš mne za schopna provésti skizzu tu

i v ohledu formálním ?« optal se s nenadálým nervos-

ním affektem, jako by byla duší jeho bezdky šlehla

myšlénka zvracející všechny pvodní názory v pravý

opak. »Pokládáš mne za schopna, že bych dovedl ne-

jen celek, ale i všechny podrobnosti pivésti v ryze

umlecký soulad, že bych dovedl všem figurám sou-

soší dáti pirozené posice, že bych dovedl všem fyzi-

ognomiím vdechnouti celku píslušnou výraznou odu-
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ševnlost, ie bych dovedl provésti všechny kroje

a všechny podrobnosti pesn historicky, že b\ ch do-

vedl nejen ve vlastním skupení, nýbrž i na podstavci

rznými výjevy a emblémy z doby pohanství a první

doby kesanství v Cechách myšlenkový význam celku

doplniti a prohloubili, slovem že bych dovedl skuten
provésti dílo v pravd již skoro nepekonatelné ?«

Vyslechl jsem pítelovu dychavinou periodu s tímže

klidem, s jakým byl on ped tím vyslechl mj, rovnž
tak zbytený výklad o svém díle. Bylo mi však pece
nápadno, že umlec, který ml techniku svého umní
úpln v moci a nemusil v tomto vzhlede plýtvati bez-

úeln slovy, pociuje, jak se mi zdálo, náhle nedvru
ve svj talent k provedení díla tak šastn založeného.

Z té píiny jsem konejšiv odtušil

:

»Ale co ti, starý hochu, napadá? Což pak jsi ne-

prožil a neprocítil nesetnkrát martyrologii m nnentanní

nedvry v sama sebe, když í
<
panovala málomoc

doasného umdlení a rozmrzelosti? Provedení technické

je pec vcí pouhé píle a svdomitosti, pouhé emeslné
zrunosti, kterou jsi sob již dávno osvojil v míe
tak znamenité. « •— —

»Ty tedy jsi pesvden, « perušil mne pítel, »že

bych mohl a ml dílo to provésti. — — <'

» Ovšem že, a to bez rozpak, « vpadl jsem s d-
razem nep ipouštjícím žádné odmluvy a námitky.

»Nebo — prokomponuješ-li jen ješt pouhou skizzu,

jsem jist, že t o konkursu první cena nemine.

«

»V tom pípadu uiníme ihned píslušné první

kroky ku prokomponování, po pípad k nejradikál-

njší korektue !« zvolal náhle pítel tonem sarka-

stickým, naež skíživ ob ruce na zádech zaal volným
krokem pccházeti po díln.

Pedpokládaje, že pemítá o njaké dležité oprav,

usedl jsem klidn na divan a zstaviv pítele jeho

myšlénkám, zadíval jsem se opt zkoumav na zají-

mavou jeho skizzu.

Venku huel teskn a k viliv severní vítr, jenž

víiv mrskal vždy hustji padající sníh do oken, tak

že matné, sotva pozorovatelné stíny kmitající chvjiv

p i ateliéru dodávaly i figurám pítelovy skizzy jisté

mrazivé životnosti.

Nahodilá tato píznak ivá híka zaujala pozornost

moji v té mie, že jsem chvíli skoro nieho jiného

nepostehl, až když pítel po díln promenující pi-

blížil se ku svému dílu a nápadn prudce se shýbl

k zemi. Nežli však jsem si uvdomil, co zamýšlí, vztýil

se pítel ješt prudeji od zem a ateliérem zadunla

F. HUDEEK. U POTOKA.



temná rána kladivem do provlhlé hlíny, naež násle-

doval dunivý rachot s lešení se kácejících kus roz-

bité skizzy.

»Probh, co poínáš?! vzkikl jsem a vyskoiv
pospíšil jsem k píteli, bych dalšímu vandalismu za-

bránil.

Nežli však jsem dobhl, udeil pítel ješt nkoli-
krát kladivem do svého díla a rozdrtil je skoro úpln.

» Sílíš ? « zvolal jsem v nejprudím rozilení.

Pítel spustiv tžké kladivo k zemi s trpkým
úsmvem zavrtl hlavou.

Klid jeho mne zarazil.

»A ím chceš konkurovat ?« ozval jsem se mírnji.

»Konkurovat?« opáil. »Což pak jsi zapomnl, že

lhta konkursu vypršela již vera v poledne a že

konkuruju sochou jízdeckou?«

»Ale pro jsi v návalu nevysvtlitelné nepíet-
nosti zniil zárodek díla tak šastn založeného ?«

»Podivno, že znaje pomry pece nechápeš !« od-

tušil pítel s mírným udivením. »Naši tak zvaní me-

cenáši a vbec všickni, kdož u nás osobují si právo

a mají moc rozhodovati o výtvarném umní, holduji

zcela jiným zásadám, nežli jakými se ídí pravé umní.
Nová myšlénka, kterou v pravd tvoivý talent vde-

chává svému výtvoru, bývá jim z pravidla skoro tak

ímsi jako niím . . Objednávají umlecká díla, vy-

pisujou konkursy atd., abych tak ekl, podle osvd-
eného lineálu, šablony a tradice. I nejhlubší, nej-

vlastnjší podstatu umleckého díla: myšlénku zá-

kladní — pedpisujou s úctyhodnou bezmyšlénko-

vitos, jako by umlecké myšlénky byly všeobecným

duševním majetkem tak skoro každého . . .

Co tedy se skizzou, která vznikla z vlastního po-

pudu bez obvyklých u nás pedpis? Konkurs byl

pec vypsán na sochu jízdeckou a nikoli na sousoší

— rozumíš? Kdybych byl ke konkursu zaslal sousoší

místo jízdecké sochy, byli by je prost — odmítli . . .
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i doufáš, že po vyízení konkursu práv vypsaného

vbec ješt nkdy nkomu napadne vypsati konkurs

na úpln volné rozešení problému svatováclavského?

Co tedy se skizzou úpln bezúelnou ? . . . Lépe ji

zniit, nežli se na ni po léta a snad do smrti dívat,

jak v ateliéru pekáží a pipomíná jen abnormální po-

mry eského umní . . .«

Piznám se, že jsem s mnohým, co byl pítel

práv pronesl, souhlasil, ale jinému odpíral. Pirozeno

tudíž, že následovala ješt dosti prudká kontroversa,

kterou však pomíjím úpln mlením a — koním —

A konkurs ? . . .

Vyznl jako obyejn.
Cizozemští znalci se dostavili, pronesli svá od-

vodnná dobrozdání — ovšem jen o skizzách sochy

jízdecké — a na základ tom rozhodnuto také o cenách.

A závrený výsledek všeho byl jako o všech kon-

kursech : všeobecná rozhoenost a roztrpenost všech,

kdož se byli konkursu súastnili . . .

Než — tak bylo, jest a bude bohdá ! i na dále.

G
alerie trejakovská. pí-
spvek K POZNÁNÍ UMLEC-
KÝCH SNAH NA RUSI. PÍŠE

FR. TÁBORSKÝ. = Dokonení.=
Vlil.

Od let šedesátých rozvoj ruského malíství je stále

mohutnjší a všestrannjší, pvodnjší a umletjší.
Pedvojem pokrokovým jsou lenové »Spolenosti ko-

ovních výstav«. Jest jich celá legie. Vedle nich jsou

tu lenové jiných družin umleckých a ješt jiní, kteí

samotásky pracovali, nepipínajíce se k žádnému

diužstvu. Pedstaviti je všechny, jak je totiž vidti

v galerii Trejakovské, znamenalo by napsati knihu

Na vyjmenování jich všech a jejich hlavních a pozoru-

hodnjších prací bylo by teba nkolik stran tohoto

listu. Ani to ani ono není však úelem tohoto nártku.

Zastavíme se tudíž jen u nejvýznanjších zjev.

Je to pedevším V a šili j Grigorijevi Perov
(1833— 1882), umlec tendenní, mravokárný, N-
krasov to s paletou a šttcem, jenž odhaluje bídu

chudých a slabých a zvrhlost mocných a bohatých.

Tak v »Píjezdu guvernantky v kupecký dm« ped-
stavuje chudobnou dívku, nastávající vychovatelku

kupcových dtí, jak první, co ji vítá, jest smyslný,

žádostivý pohled zbohatlého domácího pána, jímž mlaská

po pvabném zjevu dívím . . . Podobn vzrušující

a dojímavý jest »Návrat institutky k slepému otci« . .

.

Nebo »Velkononí prvod na venkov« s opilými

sedláky — výkik to žalující na nedostatek zušlechu-

jícího živlu ve venkovském duchovenstvu . . . atd. Ale

tendenci silné, nkdy i vtíravé, neodpovídá všude umní
malíské. Za to v podobiznách Perov jeví se nepo-

mrn vtším umlcem. Tu barvy plnji žijí a mluví

zladnjší eí. Zvlášt podobizna Dostojevského vysoko

vyniká. »V ní všecky silné stránky umlcovy jsou

zjevný : charakter, síla výrazu, relief a co zvlášt zídka,

ba možno íci jednou jen shledáváme u Peová — to
kolorit. Jeho barvy vždycky byly svží a silný, . . .

ale silné barvy ješt nejsou koloritem«, píše o nm
Kramskoj. Ostrost stín a kontur, jaká bývá v jeho

obrazech, je tu »zmkena podivuhodným koloritem

a harmonií ton
;

ale hlavní pedností jest ovšem výraz

charakteru znamenitého spisovatele a lovka. On tak

šastn posazen, tak smle je vzato položeni hlavy,

tak mnoho výrazu v oích a v ústech a taková úplná

podobnost, že jen jen se radovat z to'ho« ... Od Pe-

ová je u Trejakova 36 obraz olejových a 4 kresby.

Do Nkrasovské noty upadali s Pérovém i jiní.

Zem ruská vyzývala do nho spisovatele, burcovala

i malíe. Jen že spis ivatelm nehrozila tu taká ú -kalí

jako malím,. Obraz, líících život lidový s -nejrz-

njších stránek je tu množství. A mluví z nich po-

zorovatelé bystí, hlavy nadané a otevené, ruce obratné,

srdce zdravá, silná, soucitná ale nikdy rozmklá senti-

mentálnost. Tu na p. M jas oje do v (nar. 1835)

v obraze »Zemstvo obdvá* kupí adu hladovících u dveí
domu statkáského a pod oteveným oknem, z nhož
tém slyšíš inkot talí, sklenic a nož. Jaké tu mu-
žické hlavy, trpné, plné resignace, plné tajemné hloubky

a svázané ješt sily — »Nievó!« ... Maksimov
(nar. 1844) v »Pnchod arodje na venkovskou

svatbu« odhaluje zapadlý venkov ruský, zapomenutý
ješt od svtla a zatmlý; píchod arodje rázem

všecku pozornost svateban obrací k S"b, mladí

manželé nedbají domluv popových a vzrušeni vyskoili

ze sedadel, cht.vi piarovaného štstí. . . Prjaniš-
nikov, Pukirev, Savickij (»Setkání s ikonnu«),

Korzuchin, Lemoch, bar. Iv 1 o d t, Vladimír
Jegorovi Makovskij (jehož genry, na Rusi velmi

oblíbenými, naplnn je tu celý jeden menší sál, 42 ísel),

Jarošenko (loského roku zemelý, známý svým
»Uitelem zpvu« — venkovský áek uí houfec vy-

braných klouk chrámovému zpvu —
,
dobrý v genru

i v portrétu), Are hi po v, Ku zn co v, Kasatkin
a jiní mají tu po nkolika obrazích i po celých sbír-

kách, jemnou rukou a myslí P. Trejakova rozvšených.

Silnjší j\št v tendenci své než Perov, nepomrn
mohutnjší, pádnjší a psobivjší jest Vaši lij V a-

siljevi Verešagin (nar. 1842), známý také

v Praze dvma svými výstavami. Zde jest neobvejn
bohat zas oupen. Je tu 229 jeho obraz olejových

a 129 kreseb. tyi sín jsou mu vnovány. Jsou tu

studie a obrazy z první a druhé umlcovy cesty do

Turkestanu, studie z cesty po Indii a obrazy z rusko-

turecké vojny 1877 — 1878. Verešagin vystupuje

v tomto díle neúmorné energie, píle, odh idlanosti

a vytrvalosti jednak jako apoštol míru, jako druh Lva
Tolstého a jeho » Vojny a míru«, jako hromžvý ka-

zatel proti hrzám váleným, proti nimž podn kl hotovou

misionáskou pou po svt — škoda jen, že jeho ba-
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evná kázání mla též svou vypoítavou mašinérii !

—
jednak vystupuje tu jako iperný ethnograf. Rozhodný

význam má »kazatel« Verešagin. Teba že, an od-

haluje všecku tu hrzu bojiš a vbec cest, jimiž se

válka valí, leckdy nadšený horlivec zatlauje pi tom

umlce — a snad z úmyslu a pesvdení, že k té hrze
práv nejlépe se hodí ta surovost a krutost jeho barvy —
už v tom, že Verešagin nechtl malovat parádní vý-

jevy, nýbrž holou pravdu životní, už v tom pokroku

na cest k pravd je veliká vykonaná práce. »Muzi-

kantem« ovšem bývá zídka; jest jím na p. v n-
kterých malých obrázcích z Východu, pedstavujících

vnitky mešit, malebná zákoutí a pod.

Verešagin stranil se všech spoleností i zápas
umleckých; sám také zvláš poádával své výstavy.

Takovým též silným umlcem samotáem byl a jest

Ivan Kostantinovi Ajvazovskij (nar. 1817),

veterán ruských malí. R. 1895 oslavovali v Petro-

hrad 601etou jeho umleckou innost, a pi té píle-

žitosti uspoádána byla výstava jeho marin — 120. vý-

stava Ajvazovského ! Pt velikých obraz tohoto slavného

marinisty chová galerie Trejakovská — pt velikých

básní a hymn na moe. » Ajvazovskij, a si mluví

kdo chce co chce, jest hvzda první velikosti v každém

pípad; a netoliko u nás, než i v djinách umní
vbec« — píše Kramskoj Suvorinovi r. 1885 v list,

v nmž vyslovuje svj nesouhlas s oslavováním Kon-

stantina Makovského za píinou jeho 251eté psob-
nosti a upozoruje na Ajvazovského, kterého by Rusko

mlo oslavovati právem. »Mezi 3— 4 tisíci ísel, která

Ajvazovskij vydal na svtlo, jsou vci fenomenální

a na vždy takovými zstanou, na píklad »Moe« u Tre-

jakova, které namaloval ped 4 lety (t. j. když mu bylo

už pes 60 let); všichni pamatují se na ten obraz...

Na nm nieho není krom nebe a vody, ale voda —
to oceán bezmezný, ne bouný, avšak pohybující se,

drsný, nekonený, nebe však, možno-li, ješt nekone-

njší. Je to obraz z nejgrandiosnjších, jaké vbec
znám. K nmu jmenovit dají se piložiti slova biblická :

»Duch Boží vznášel se nad vodami. « Zaátkem íjna

mnozí z umlc (petrohradských) byli v Moskv,
a všichni zašli jsme do galerie Trejakovské

;
a hle,

zde, v takové sbírce, byli jsme zaraženi smyslem a vzne-

šenou poesií tohoto obrazu « . . . Ajvazovskij zná prý

patrn jakési tajemství, jak sestavovat barvy; a jeho

barvy samy jsou prý tajplny. »A jaký on je molodc,
chlapík !« píše o rok pozdji Kramskoj. »Je pravda,

on maluje mnoho nevážného, ale vedle toho jsou tu

zase vci bájené v plném smyslu slova. Závidní

hodná organisace!« . . . Pt jeho obraz olejových

a jedna sépiová kresba patí zde k tm podivuhodným.

Z krajiná, jichž v galerii jest ada, ti vryjí se

hluboko v pam: Vasiljev, Siškin a Kujindži.

Fedor Alexandro v i V asiljev (1850—1873),
veliký, mnohoslibný talent krajináský. První mezi

ruskými krajinái cítí a tuší a také už zachycuje to,

emu íkáme duše krajiny
;
on první maluje intimní

S M E R Y

«

krajinu, život a poesii barvy, vzduchu a svtla v pí-

rod, jež rozechvívají nás v nitru svou tajemnou hudbou.

Ale zrovna když byl v rozpuku svého pekrásného

talentu, zemel v Jalt, jsa 231etý, na souchotiny . . .

Jeho 22 obrazy Trejakov umístil v sále Krámského.

Byli tito dva umlci takými srdenými páteli, že

pomr tento, jak jej poznáváme z jejich list, hlavn
z list Krámského, mní se vám na nejkrásnjší báse.

A dlil je pec vk dosti znan. Trejakov i tomuto

jejich pátelství projevil úctu a pietu tím, že práce

obou pátel dal do jednoho rámu. Z obraz Vasilje-

vových zvláš se mi zalíbily »Po boui «, »Petrohrad

za illuminace«, »Lesní cesta«, »Volžské laguny«, »Za-

padlý mlýn«, »Obleva«, »Na Krymu«.

Naproti Vasiljevu Ivan Ivanovi Siškin (1831

až 1898) maluje zdraví a sílu ruských les, raduje se

více z jejich bujnosti a svalnatosti než z jejich tajem-

ného ticha a šera, z pohádkových svtelných problesk

a bájivých ozvn. »Myslím, že on jest jediný u nás

lovk, který zná krajinu uen, v nejlepším smysle,

a jenom zná. Ale nemá tch duševních nerv, které

jsou tak vnímavý k hukotu a k hudb v pírod
a které zvlášt jsou inný, ne tehdy, když zabrány

jsou formou a kdy oi ji vidí, ale naopak, když živé

pírody už není ped oima, ale v duši zbyl všeobecný

smysl pedmt, jich rozhovor mezi sebou a jich

skutený význam v duševním život lovka, a kdy
opravdový umlec pod dojmy pírody vyslovuje své

instinkty, myslí skvrnami a tóny a uvádí je do ta-

kové zetelnosti, že teba je toliko formulovat, aby je

pochopili. Ovšem i Siškina pochopují
;
on velmi jasn

se vyjaduje a vyvolává dojem trvalý; ale co by to

bylo, kdyby v nm byla strunka, která by se mohla

promovat v píse ! Nu, když není, tož není
;
Siškin

i tak je výborný« — píše Kramskoj Vasiljevu r. 1872,

a je to nejlepší charakteristika Siškina. Slova ta platí

i o jeho pozdjších pracích v galerii. Celkem je jich

všech 25 olejových a 8 kreseb. Zdá-li se v onch
trochu stízlivý, jest v tchto kresbách uchvacující.

Tetí znamenitý krajiná ruský jest Arch i p Iva-

novi Kujindži (nar. 1842). Básní barvami celé

svtelné pohádky a báje (»Ukrajinská noc«, »Dnpr za

jitra«, »Po boui«, »Bezový háj « ,
»Na ostrov Va-

laam« a j.) Bájivost, tajplnost noního svtla, ve-

lebnost jitního úsvitu, vbec hudba a poesie jeho svtla,

jež jako fantastická bytost kráí ztichlým, jako by udi-

veným a žasnoucím hájem neb vznáší se nad ohromným
bohatýrem proudem, jest pímo arovná. V »Bžinu
luhu« cos podobného Turgenv, jak známo, vylíil.

Ale vedle tchto tí mistr je tu ješt nkolik jiných

krajiná, u nichž se rádi zastavíme : Lagorio, Sav-
rasov, Klever, Orlovskij, Sudkovskij, Le-

vitan, Volkov, Kiselev, Dubovskoj, A. M.

Vasncov, Svtloslavskij aj. Každý z nich

charakterisován jest nkolika pracemi.

P o 1 n o v, Vasilij Dimitrijevi (nar. 1 844) je mnoho-

strannjší. Je tu od nho 168 obraz a studií krajin,
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architektur i rozmanitých lidových typ, jež zachycoval

na cestách po Východ r. 1881— 1882, pak po Egypt,

Sýrii a Palestin. Též ada malebných kout moskev-

ského Kremlu a výborná podobizna Rpina je tu od

tohoto zamenitého umlce.

Ale mnohem výše stojí ten, jejž on tak živ

zobrazil — Ilja Jefimovi Rpin (nar. 1844),

kozácký synek a pravý ataman ruského malíství.

Nejvtší malí tragedii i komedií pímo shakespearov-

ských ze života ruského, mistr v monologu — portrétu

i v sebe vtším ensembl. Slovem, veliký ruský umlec.

Rozsáhlost, bohatost a vysplost jeho umní, pravého

to ruského realismu, možno v galerii Trejakovské

Psychologickou pravdivostí, smlým zachycením vnitní

situace vyniká nad n Nikolaj Nikolajevi Ge
(1831— 1894), jak v obraze »Petr I. vyslýchá carevie

Aleksje Petrovie v Petergof«, kde rozhnvanost,

písnost, neúklonnost otce-cara a vzdorná nespokoje-

nost syna-nespokojence a povstalce navzájem se sra-

zily a ovzduší dechem smrti naplnily, tak i v obraze

»Co jest pravda ?«, kde Pilát, skvostný ty^p ímského
buržoa, vytjdého, hladkého, s mkkými, labužnicky

pomlaskávajícími ústy, s hravým, lehkomyslným roz-

krokem, s povrchním posukem ruky, s okama vtip-

kujícíma, diplomatickýma, s úsmvem aristokraticky

povzneseným, táže se Krista, u zdi stojícího, všedn
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úpln poznati a studovati. Je tu »Ivan Hrozný zabil

svého syna«, jsou tu »Burláci« (studie k nim) —
dv tragedie pronikající duší i tlem; jsou tu »Zapo-

rožci«, Ivan Dmitrovi Srko s druhy svými, jak sul-

tánu Mahometu IV. na jeho nadut hrozný list odpo-

vídají nejburácnjším výsmchem, jsou tu scény li-

dové, tu vzrušující a zarážející, tu rozveselující —
»Procesí v Kurské gubernii*, »Neekali« (návrat ze

Sibie), »Veselka« a j. ;
jsou tu portréty pekvapující

živosti a výmluvnosti, nkdy skoro ekl bych zrádné

pro toho, jejž vyjadují —- Lev Tolstoj, Aksakov,

skladatel Glinka a Musorgskij, uenec Senov, spiso-

vatel Garšin, baronka Ikskulová, hereka Strepetová

a ješt jiné), samé to umlecké »trumfy«, které, zdá

se, pebíjí ješt podobizna Pisemského.

Vedle takové historické malby, jako jest Rpinv
»Ivan Hrozný«, »Zaporožci« a »Carevna Sofja Aleks-
jevna rok po jejím uvznní v Novodviím kláštee,

ve chvíli, kdy stelci jsou popravováni a písluha její

muena*, ostatní historití malíi mají tžké postavení:

Švarc (1838— 1869) se svým »Ivanem Hrozným
u mrtvoly jím zabitého syna« a j. ;

Surikov (nar.

1848) se svou ^Popravou stelc« tžké, ponuré ná-

lady, se svým »Mešikovem v Berezov«, »Bojaryní

Morozovou« a j., v nichž mnoho je dobrých vlastností,

zvlášt starého ducha; rovnž Kivšenko (1851—
1895) se svou vojenskou radou na Filjach r. 1 8 1 2 .

«

odného, hluboce zamyšleného, ba od pemýšlení až

strhaného, až tém rozervanec, pomatenec se ti vtírá

do mysli, a chtl bys božskou sílu pesvdení, která

i strádání ozauje a projasuje, — Krista táže se Pilát

:

»Co jest pravda?« (Jan XVIII. 38.) a jakoby rychle

dokládal, chtje konec uiniti takým nezáživným pro-

blémm : Na bychom si takými vcmi hlavy lámali,

náladu kazili, život znepíjemovali, se svtem se

rozcházeli? — -— a cítíte, jak z této otázky bolest

padá jako dlouhý stín na smutnou tvá Kristovu . . .

Hluboce procítný obraz.

Hlubokým citem, ale vyjasnnjším, fantasií skvlou

a lehkou a vznešenou, jako ta oblaka nebeská, dý-

chají, mluví a zpívají díla Viktora Michajlovie
Vasncova (nar. 1848). istý, ryzí ruský novo-

idealista. Už padlo také slovo »ruský Burne-Jones«

,

ale anglického není na nm ani vlásku, ani teky.

Jásav maluje touhy a otevená nebesa vroucné, vící
duše, zrovna jako ped tím maloval s podivuhodným
realismem oživený vk pedhistorický a jako až dosud

velice rád zobrazuje bohatýry ruské, zvlášt ty, kteí

se sjíždli na dvoe jasného sluneka, knížete Vladi-

míra. Proto také Kramskoj nazval Vasncova — »naše

jasné sluneko«, vyciuje již z prvních jeho prací ve-

likou budoucnost. Jeho fresky »Kamenný vk« v Histo-

rickém museu moskevském jsou velkolepý v komposici,

výraznosti a pravdivosti. Jeho »Ilja Muromec« jest pln
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síly a ducha starých bylin; rovnž »Ivan carevic na Šedém Vlku«, »Po bitv Igora Svjatoslavie s Polovci«

(tyto oba obrazy už jsou v této galerii), kde nad padlými bohatýrv, ležícími ve kvetoucí tráv, ve vzduchu

rvou se ptáci dravci. Ale nejhlubší dojem vzbudí zde a zanechají na vždy v pozorovateli jeho veliké kartony

k výzdob chrámu sv. Vladimíra v Kijev. Jest jich zde 13 a mimo to vitrína s množstvím barevných

studií a skizz pro tento chrám. Tžko nkolika slovy

vylíiti krásu tchto kvt, tchto písní, hymn a žalm
vroucné duše. Jsou tak ním novým, neslýchaným,

originálním, tak plny tiché, skromné, ba pokorné krásy,

ale pi tom tak dojímavý, líbezný a vzneseny, že

rázem poddáváte se jim, dáte se rázem uchvátit, a ony
vás unášejí a unášejíce oblažují, oišují, rozveselují,

rozplesávají. Ony jsou jakoby vtlený ruský chrámový
zpv

;
jakoby v ty postavy svtc a svtic, prorok,

církevních otc a v ty skupiny a kry andlské vtlily

se ty vážné, pehluboké, jako ta pravda životní, basy

diákon, pedíkávajících modlitby ped záivým ikono-

stasem a prosících Boha o smilování, a ty sborové

odpovdi smíšeného chrámového sboru s kišálov jas-

nými a jiskivými hlasy chlapeckými a plnými, zdra-

vými, šavnatými hlasy mužskými, v nejjemnjší, nej-

istší, nejtišší, jako by po paprscích nadšené duše se

linoucí intonaci, která sama už rozechvje srdce, jako

by andl otevel do nho dvée a vpustil tam proud

nebeského svtla — v takové jako ranní úsvit jasné

intonaci, vroucné, pokorné, prosebné, dtské, prošeptá-

vající . . . »Gospodi, pomiluj !« ... a stále dvrnji,

zetelnji, oddanji . . . »Gospodi, pomiluj !« ... až pak

v mohutném sboru, stále mohutnjším, rostoucím do hloubky
i výše, k radosti k životu na této hrud zemské i k ra-

dosti a blaženosti duše, k odíkání i k zanícení, rozplesají

se v hymnus, jako by varhany pleno organo hrály,

v hymnus Hospodinu vysoko tam v jasné výši trnícímu . . .

Takový je Viktor Vasncov, »jasné slunéko« — ruského

umní radost i chlouba, ale hlavn radost.

*
Sochaských prací je v galerii málo. Z nich Mark

Matvjevi Antokolskij (nar. 1842) ovšem vynívá
jako Kreml nad Moskvou. Je tu jeho »Car Ivan Vasiljevi

Hrozný«, »Hlava Kristova« — ob tato geniální díla jsou

známa i u nás z reprodukcí — a »Ne z tohoto svta*
(kesanská muenice). Umní, jak Antokolskij zmkuje
kámen na cit a dává mu prozaovati myšlenkou, jest svrcho-

vané. S Rpinem a Vasncovem tvoí on trojici umleckou,
v níž dosavádní umní ruské vrcholí.

*

Už z toho struného nártu vidti, jaká to ada silných

individualit je také v ruském umní výtvarném. Jak veliký

jejich snahy, vznešený jejich cíle, jak vytíbena jejich

intelligence, jaká touha po pravd a jaká láska k ní! Pehlédnte ten rozvoj — co hledá a snaží se vyjáditi

neb už pln vyjaduje Ivanov, Kramskoj, Ge, Vasncov a Antokolskij
;

co Fedotov, Perov, Verešagin
;
co

Ajvazovskij, Vasiljev, Siškin, Kujindži — a pisvdíte, že vítzným krokem vedle literatury ruské, hereckého

umní ruského, ruského zpvu i hudby (zvláš jak se pstuje) kráí také umní výtvarné, zvlášt když
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pomyslíme, jak mladé jest, jak bylo bez tradic, bez

minulosti. Úspch ten vysvtluje se opravdovostí umlc
ruských. Slýcháme úsmch o široké nátue ruské, ale

je tam opravdovosti více, než leckde pod skvlejším

povrchem.

Zakonuji slovy — »Vnaja pamja!« . . . Dne

4. prosince minulého roku tvrce velkolepé galerie,

o níž jsem tuto psal, skonal u vku 66 let. Vedle

svých obchodních a rodinných záležitostí našel on tolik

asu, vnoval tolik starostí i majetku na ruské umní,
že zstane na vždy krásným vzorem velikého obana
a lovka, jenž sob i jiným dobe vyložil, ale také

splnil slova: »Ne samým chlebem živ jest lovk.

«

K vyšším cílm nesl se jeho duch. A jak ušlechtilý

byl to duch, svdí tato galerie. Cos istého, vybra-

ného, noblessního vane všemi jejími prostorami
;

ni

stopy po njaké frivolnosti, lascivnosti; a je-li kde

dílo slabé, má pece historickou cenu jako nutný

lánek v etze rozvojovém. Správný tudíž a pkný
jest návrh, z umleckých kruh vyšlý, aby galerie ta

zstala v té podob, jak tvrce ji zanechal. Obrazy ne-

mají se pevšovati, ani nových obraz do nynjších

sál pidávati. Obrazárna byla životním dílem jeho

;

necha tudíž zstane taková, jakou ji stvoil Pavel

Michajlovi Trejakov.

VÝSTAVA ANGLICKÝCH ŠKOL UM-
LECKO-PRM. A ODBORNÝCH. —

Kollekce prací žákovských, vyšlých s vyzname-
náním z poslední »národní soutže« výše uvedených

ústav, vystavena byla péí umlecko - prmyslového

musea obchodní a živnostenské komory pražské od
8.— 20. bezna v Rudolfin.

Pedevším nutno uvésti to nejdležitjší o organi-

saci anglického odborného školství, o péi státem jemu
vnované a o pízni a pozornosti, kterým se školy ty

tší mezi prmyslníky podnikateli, aby snáze vysvtlil

se vliv škol tch vbec a pekvapující výsledky školení

jimi docílené, jakož i se školami tmi tsn souvisící,

jimi z vtší isti pivodný, úžasný pokrok anglického

umleckého prmyslu v posledním desítiletí.

Anglie má v prvé ad znané množství kreslí-

ských škol, bezmála jedenadvacet tisíc, pístupných
dtem od nejútlejšího vku, kde se uí skoro souasn
s abecedou také poátkm kreslení. Mládeži, která se

pozdji vnuje umní neb umleckému prmyslu, do-

stává se na nich té nejnutnjší prpravy pro další

vzdlání, však dležitjším zdá se mi, že školy tyto

poskytují základ k onomu i v nižších tídách an-

glických tak široce rozvtvenému, ušlechtilému dille-

tantismu, jehož vliv v dobrém slova smyslu hlavn na

umlecko-prmyslový trh je nepopiratelný. Tmto pí-
pravkám nej bližší jsou asi školy pro un-emeslníky
(Art classes.), potem 438, k jichž návštv uedníci
mistry jsou pidržováni.

Následují prmyslové školy odborné a umlecko-
prmyslové (Scools of art.), potem 278. Zaízeny jsou

dle lokálních poteb toho kterého místa s ohledem na

odvtví prmyslu v míst zdomácnlého. Tomu vnuje
se pak pozornost zvláštní, tak že každá z tch škol

vždy v jednom neb druhém odvtví zvlášt vyniká.

Uitelské síly pro všechny uvedené školy vzdlá-
vají se na ústav zvláštním (Royal College of Art.),

zízeném pi známém museu Kensigntonském, ústav
svým zaízením asi nejpíbuznjším domácím školám

umlecko-prmyslovým. Stát vnuje na udržování a pod-

porování svého odborného školství ku deseti milionm
zlatých ron. Školy ty jsou vzorn opateny a psobí
na nich skuten odborn vzdlaní uitelé. Pístupny
jsou žactvu obého pohlaví bez rozdílu a nadaným
dostává se slušných studijních podpor. Každoron
odbývá se pak výstava všech uvedených ústav, spo-

jená s udílením medaillí na nejlepší práce chovanc.
Za tím úelem schází se tisíce a tisíce žákovských

prací do Londýna, však jen nepatrná ást peliv vy-

braná pipouští se k vystavení a tím také ku soutží

škol a jich chovanc mezi sebou, pi níž rozhoduje

jura složená po vtšin z odborných prmyslník Sa-

mých (National Competition). Však nejenom žákm
dostává se tu odmn za celoroní práci i dotýným
ústavm, jichž chovanci byli vyznamenáni, dostává se za

každého zvláštní penžité premie »za docílené úspchy «.

Pomr producent k umleckým jich spolupracov-

níkm a k ústavm, na nichž tito nabývají vzdlání,

je veskrze pátelský. Absolventi nacházejí zamstnání

v rozliných továrnách a závodech skvle placená.

Není ovšem možno, zabývati se jednotlivostmi an-

glické exposice.
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Frapantní, hned na první pohled, je pée, vnovaná
studiu živé pírody, toho jediného a nevyerpatelného

zdroje všeho umleckého tvoení. Iv antice, historickým

slohm jich ornamentu a ku studiu dle pedmt
musealních pihlíží se ovšem také, však jen menší

mrou, jako ku prostedku k zdokonalení, ne jako ku

základu odborného studia a úinek tohoto rozumného

školení patrný byl zejm na pevážné vtšin vysta-

vených návrh. Nebylo tu skoro nic konvencionellního

nebo nápodobeného a již dokonce žádné slátaniny po-

rznu sebraných detail z cizích prací.

O studiích dle pírody jako materiálu ku dalšímu

zpracování zmíniti se jest mi pedem. Pelivých tch
kreseb lidského tla a jeho detail, draperií opt na

živé tlo vržených, tch peetných a zajímavých

studií ptactva, hmyzu a zvlášt rostlin a jich kvt,
používá anglická mládež pro své zvláštní úely zp-
sobem vždy intelligentním, nejen s ohledem na pedmt
své práce a hmotu, v které má býti proveden, ale

i s náležitou pietou k upotebené pírod.

Figury a draperie užito hlavn pi návrzích pla-

kátových a dekorativních a pi výzdob knihy,m nás

dosud takka neznámé v té form, jak jest dnes v-. Anglii

obvyklá. Pod dekorací knihy rozumí se tu celá úprava

svazku, nejen obálka nebo vazba knihy, ale i dekorace

jednotlivých stránek obyejn tsn spjatá s illustrací

textu nezídka psaného samým illustrátorem. Sem ná-

leží také oblíbená u anglických bibliofil EX LIBRIS.

Pkná byla zvláš nkterá z posledn jmenovaných
a nkolik vazeb. Mezi illustracemi a pokusy o plakát

bylo mnoho interessantního, akoli se nedá upíti,

že práv zde patrný byl slabý cizí vliv, ovšem již

mistr moderních.

Nkolik návrh figuráln dekorativních, nástnných
a nástropních uvádím ješt k vli úplnosti.

Intelligentní zpsob applikace živé pírody, o nmž
jsem se již zmínil, zvlášt upotebení rostlin a kvt
k úelm ornamentálním, sledovat! bylo možno nejlépe

na návrzích pro nástnnou dekoraci patronovanou a pro

tapety, jakož i na návrzích textilií, všech snad druh
a pro rozliná zpracování, od nejjemnjší krajky až

ku tžkým kobercm. Partie ta byla vbec nejskvlejší

ástí celé výstavy
;

všechno v ní zastoupené od nej-

jednoduššího až k nejbohatšímu ve form, vše bylo

originellní v invenci, dobe kreslené a harmonické

v barv. Všude také zachována konstruktivní povaha

té které použité rostliny v plné míe
;
ponvadž se

peasto práv v tom smru heší, je kvalita ta tím

cennjší.

Nutno zmíniti se ješt o nkolika návrzích mosai-

kových velmi zdailých a tím odbyta asi ást více

malíská.

Plastika zastoupena byla spoe. Dv aktové studie,

nkolik návrh dekorativních a ornamentálních nestaí

k utvoení si definitivního úsudku.

Jinak je s architekturou. Rozumí se samo sebou,

že sem nepatí architektura velkého stylu, ale i ta,

která souvisí s rozlinými odvtvími umleckého pr-
myslu, nebyla zastoupena pozoruhodnjšími pracemi

a byla velice neúplná. Chybla hlavn architektura

enterieurová a ukázky vynikajícího anglického tru-

hláství. Návrhy pro kované železo, dosti etné a ná-

ležející také do této skupiny, vynikaly hlavn po

stránce technické. Zbývají ješt návrhy stíbrnické pro

rozliné nádoby, pro montage skla a pedmty toilettní

vesms dobré, mezi nimi nejlepší návrhy jednoduchých

sice, ale velmi vkusných brochí.

Mnohé z vystaveného provázeno bylo i ukázkami

provedení samými navrhovateli, jimž dostává se na

anglických odborných školách vedle vzdlání theore-

tického i vzdlání praktického. Každý obeznámen d-
kladn se hmotou a její technickým zpracováním,

ehož dokladem byly etné kousky provedených krajek

a prací hákovaných, výšivky, hotové vazby knižní,

patrony, pomocí jich reprodukované vzorky a mnohé
jiné. Mezi studiemi pomocnými vynikaly hlavn ony

dle pedmt musealních
;

studie dle sádrových odlitk

figurálních a ornamentálních a práce klausurní zazna-

menávám hlavn pro pelivé jich provedení. Všem
tmto pracím i samostatným i studijním, spoleným
jest pekvapující ovládání kresebného a malebného ma-

teriálu, zejmý to dsledek asného školení.

Pipomenu-li ješt, že vše to krásné, co jsme mli
píležitost vidti, jest dílem mládeže od 16 do 22 let

(nebo jen málo bylo vystavovatel, vkem pokroi-

lejších) a že dobré dv ptiny vystavených prací jsou

dílem pilných chovanek, které nijak nezstávají za

Z I. SOU-
TŽE »V.

SMR. «

B. KAFKA.
CENA II.

=
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mužskými svými soudruhy pozadu, mohu zprávu svou

ukonit.

Výstava anglických umlecko-prmyslových a od-

borných škol uinila zde v kruzích interessent znaný
dojem. Pes neúplnost, snad nahodilou (scházely ku p.
i ukázky prací keramických) a vzdor mnohému pro-

stednímu zasluhuje skuten neobmezeného uznání,

nebo celkem stála kvalitativn vysoko nad úrovní po-

dobných školských výstav. Nám poskytla hlavn ví-

tanou píležitost ku

porovnání pomr a

školství odborného do-

mácího s pomry a

školstvím odborným
cizím, které v nkte-

rém z nejblíže píštích

ísel »V. S.« navá-

žeme na dnešní referá +
.

ž.

T7ÝRONÍ UMLE-
* cká výstava Jed-

noty pro král. eské
v Rudolfin v Praze

1899. Bylo již astji
poukazováno na to, že

výše zmínná jednota

ku poádání umlec-
kých výstav, vyhovu-

jících požadavkm
doby nestaí

;
nestaí,

ponvadž nedovede.

Nedokáme se slušné

výstavy dokavad o ni

rozhodovati budou a-

mateui v umní, ama-

teui ani ne tak ze

skuteného zájmu o

n, jako spíše z tra-

dice nebo z neoma-

lenosti. Došlo to již

tak daleko, že dnes

každý seriosní umlec
zdráhá se pijati po-

zvání do výstavní po-

roty, vda ze zkuše-

nosti že jeho úsudek

nic neplatí proti vše-

rozumitelství toho, kte-

rého pána. Jaký pán

v dom, taková také

domácnost
;

co bíd-

ného braku pedvádí
se tu každoron obe-

censtvu pod firmou

umní a — jaká je

tu možná vnjší úprava

pi té spoust pipu-

štných výstavních objekt a malých místnostech

domu ? Rudolfínské výstavy se svou qualitativní úrovní

více škodí než jsou na prospch, ponvadž urážejí

hrub cit a otupují a ubíjejí vkus již v zárodku,

beztoho tak málo pstný u našeho lidu. My bohužel

nemžeme více než protestovati proti ádní Kraso-

umné jednoty; nebude lépe dokavad se neujmou po-

ádání výstav umlci sami. Je jisto, že se Krasoumná

jednota svého umlecko-výstavního sportu tak záhy

nevzdá a že jistí ži-

vlové v ní neustoupí

také jiným schopnj-

ším, tak že nezbývá,

má-li nastati obrat

k lepšímu, než aby

eští umlci postarali

se co nejdíve o vlastní

výstavní budovu, kde

by byli sami pány

a aby ponechali osudu

tu spolenos, která

toho pyšného názvu,

který nese ani dost

málo nezaslouží.

S výstavou samou
nebude mnoho práce.

Nejcennjšim z celé

výstavy je kollekce

H. Schvvaigrova.
Zmínili jsme se o ní

již v minulém ísle

V. S. v dopise z Vídn,
kde byla ped tím

vystavena. Kollekce

ta je nám milou ná-

hradou za lepty a

lithografie letos tak

málo zastoupené, a

jako loni k nim, tak

vracíme se letos opt
a opt ku pracím

Schwaigrovým, pot-

šit se, pookát a si

odpoinout po té una-

vující pouti výstavou,

kde ztrpti je lovku
cestou tolik urážek

a snésti tolik sprostot

a hloupostí. Zevrubné

ocenní Schwaigrova

umní ponecháváme si

na pozdjší dobu.

Ukázkami erného
umní zastoupen z ci-

zích umlcv nejlépe

worpswedský krajiná

Hans am Ende

L. SALOUN. I. CENA.

Z I. SOUTEZE »VOLNÝCH SMERU«.
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výbornými kamenotisky a z mnohých domácích umlcu Orlik, etnými velmi zajímavými drobnostmi.

— To copaské zaízení které nepipouští umístiti v Rudolfin akvarely jinde než v pízemních naprosto

nezpsobilých místnostech, má letos peci jen svou dobrou stránku; umožuje snazší porovnání akvare-

list domácích a nmeckých se leny >>Royal Institutu of Painters in Water Colours v Londýn. Není

v jich exposici sice nic co by upoutalo vnitní hodnotou, než po stránce technické jsou anglití akvarelisté

vysplí úžasn a dosahují svým materiálem úinku o kterých se u nás nikomu ješt nezdálo. Vyjímáme
ovšem M ar o Ida, který zde zastoupen pti brilliantními listy a kterého nám sebe lepší anglian nikdy ne-

nahradí. Uvádt anglické autory jednotlivé zdá se mi zbyteným. Mezi vystavovateli domácími umístnými v pí-

zemku zmíniti jest se nám ješt o titulním list a pkné vignet Hynaisov.
Z plastik uvádím dv bronzy od Paula Maurice Du Bois, ne sice nejlepší z prací bruselského

mistra, ale jist nejlepší letošního salonu, nehled ku drobnostem umlecko-prmyslovým ku kterým se ješt

vrátím. Z pláten umístných ve dvoran poutá Walter Crane více svým jménem a totéž platí o Sega-
ntiniovi. Akoli vidíme dobe všechny pednosti, nemžeme se pece nikterakž nadchnout Cranovým »Vi-

dním Britanie« za to však obdivujeme se tapetovým jeho návrhm, umístným mezi akvarelami, které jsou

v každém smru výtené. V první síni hoejšího patra jeden R e n é Bil lot te a dost. Ve vedlejší místnosti re-

servované vystavovatelm rozeným v Cechách, dominují Schikaneder krásnou veerní a problémovou ná-

ladou, kterou souasn otiskujeme a Hyn ais svými portréty. Z ostatních zaznamenáváme Knpfera, Slabého

a Rumplera s jeho jednoduše a dobe vystihnutým enterieurem.

V piléhajícím kabinet jeden brutáln sice udlaný Rochegrosse, ale nijak špatný z pimené
dálky, slabší proti jiným letm Nozal a konen
Dettmann. V kabinet posledním dva portréty od

Lenbacha známé již faktury a ada výborných

sice, ale trochu jednotvárných již škotských krajinek.

Tof vše co stojí za zmínku.

Zbývají vci umlecko-prmyslové, kterými nás

pekvapiti poadatelé výstavy mli v úmyslu. Než to

se jim nepodailo, my se tak snadno nedáme opentlit.

To, co platí o výbru obraz a plastik ku výstav
pipuštných platí i zde. Jen málo je pozoruhodného,

akoli se piznáváme, že i na nejposlednjší z tchto

drobností díváme se radji než na ty malované a mo-

delované banálnosti, na které je výstava tak pebo-

hatá. Bylo by škoda místa zabývati se zde nejapností,

se kterou si tu zpráva výstavy poínala, a zpsobem
jakým získané ty pedmty umístila. Staí ekneme-li

že místo od umlc pímo vypjila si vci ty po

vtšin od obchodník, kteí sem poslali opt jen to,

eho se doma již po léta nemohou zbaviti. Z pozoru-

hodného zaznamenáváme na prvém míst zlaté a stí-

brné jehlice francouzské od známého Charpentiera
od Chreta a Verniera, pravé to divý reliéfní

drobné plastiky a pekrásná skla od Tiffanyho.
Vedle proslulých dánských majolik a porcelánových

vcí kodaské král. továrny, pevládají ve všech oborech

umleckého prmyslu pokud tu jsou zastoupeny, vci
francouzské provenience. Z domácích uvádím Rei-
n i t z e r a a kollekci dámského atelieru v Schlickov

paláci v Praze, nikoli pro kvalitativní cenu její, jako

spíše pro uznání hodnou snahu tch, ponejvíce nmec-
kých žaek školy sleny Laukotové. Naše malíky,

vyjímaje jednu nebo dv, budou ovšem až do smrti

malovat jen nakrojené citrony a azalky.

Vystavený nábytek, zapjený pražskou továrnou

truhláskou, není nijak moderní. Jsou to kopie známých
nám vzor, a tam kde pokouší se pomocí svých sil

vytvoiti nco vlastního, dopadá továrna pp. Schwarz
až žalostn. Tím koním svou zprávu. ž. A. BOUDOVÁ. PLENTA.
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JEDNOTA VÝTVARNÝCH UMLC ESKÝCH ZA-

J hajuje subskribci na svoje album vnované památce

Maroldov. Obsahovati má sto list za 8 zl. r. m.

pro subskribenty, kteí se pihlásí vetn do 15. ervna.

Krámská cena zvýšena na zl. 10.— . Pihlášky sekre-

tái jednoty do paláce hr. Sylva-Tarouccy na Píkop 12.

L 7ÝTVARNÝ ODBOR UMLECKÉ BESEDY VY-
* pisuje soutže pro Pamtní desku Smeta-
novu, pomník Jablonského pro Krakov a p o m-

ník Daniele Adama z Veleslavína pro Vele-

slavín. Veškeré ti práce poízeny jsou ze sbírek
veejných, o které piinily se korporace spolkové,

které pi nedostatené informaci obracejí se na Um-
leckou Besedu, považujíce ji za stedisko veškerého

umlectva eského, jímž dávno býti pestala. Je proto

s podivením, že výtvarný odbor nevypisuje konkurs
veej ný, kterého by se súastniti mohli všichni eští

umlci a ne jen tch nkolik ve výtvarném odboru

zdražených. Nehled ani k naprosté vcné nespráv-

nosti, je to tím odvážnjší uváží-li se, jak slab kon-

kurence Umlecké Besedy bývají obeslány. Upozoru-
jeme jen pi píležitosti té na výsledek soutže na desku

Nerudovu, kde došly všeho všudy 2 práce, z nichž

jedna pro vedena, soutž na prémii r. 1897, kde došlo

pt prací, z nichž ti byly tak slabé, že ani tetí cena

udlena býti nemohla a na obálku pro chystanou kdysi

revui výtvarného odboru, kde došla jediná práce, které

rovnž použiti se nemohlo.

K U VÝSLEDKU SOUTŽE NA DEKORATIVNÍ*)
vásu, z nichž vtšinu pinášíme v reprodukci, nutno

pipojiti nkolik ádek na uváženou všem, kdo na ní

brali podílu, nebo teba že jsme v celku spokojeni

s výsledkem prvého pokusu, nemžeme, ba nesmíme

zamleti, že došlé objekty jsou po vtšin v zásad
pochybené. Kdyby si soutžící byli pedem uvdomili,

*) Dušlo deset návrh. V porot redakci zastupoval Stan.

Sucharda, volenými leny byli K. Klusáek a V. Zupanský.
Cena první i druhá pisouzeny jednohlasn; ona p. L. Sa-

lounovi, tato p. B. Kafkovi. Mimo ty dostalo se tyem kon-

kurentm pochvalného uznání.

co dekorativní vása vlastn jest, a slouží již jako

dekorativní nebo úelný pedmt pro enterieur, nebo

jako souástka architektury, byli by pirozen a v první

ad dbali o to vynalézti njakou novou formu pro

to hlavní, pro nádobu samu, nebo aspo njakou va-

riaci obvyklých typ a pak teprve byli by se starali

o její dekoraci, která opt a již figurální nebo jakákoli

jiná nemá být nikdy form nádoby na úkor.

Tmto požadavkm aspo trochu vyhovuje návrh,

kterému se dostalo prvního pochvalného uznání; platí

to však jen jeho dolejší ásti, píliš protáhlé hrdlo

hlavn ale dv ucha, nehodící se nijak ku celkovému

tvaru, citeln vadí. První cenou vyznamenaný návrh

je více dekorativní plastikou, kde nádoba slouží figurám

jako podstavec a má i tu vadu, že možný je jen z jedné

strany. Je však pece nejsympatitjším ze všech
;
figury

samy jsou velmi živé v pohybu, malebné v silhouet

a modellovány se chicem, vlastnosti to, které iní
autora nad jiné zpsobilým ku pracím dekorativním

kde elegance linie a delikátnost v provádní jsou ne-

zbytný. Návrh, kterému dostalo se druhé ceny, pak
další jsou trochu tžké v celku. Poslední z plastických

rovnž ve figurkách dtí, nádoba pak je následkem

opt jednoho, nešastného ucha více džbánem než vásou.

Z vas malovaných nejlépe se nám zamlouvá nej-

vtší z nich se svým improvisovaným dekorem. Autor

jejich trpí ovšem velice tím, že spokojiti se musí jen

nádobami a také glasurami, jaké tu v míst jsou

práv k dostání. — Vytené nedostatky jsou jedin ná-

sledkem, našim úastníkm neobvyklé, pro n nové

úlohy a v zájmu vci bude jen na míst, pipojíme-li

ku každému píštímu vypsání také zevrubnjší vysvt-
lení o povaze žádaného pedmtu a strunou direktivu,

jakým asi zpsobem úeln se má luštit. Psaný výklad

sebe lepší ovšem daleko nepouí tak jako dobré ori-

ginály, které, když již ne pímo, tedy v reprodukcích

jsou každému pístupny. Odporuujeme úastníkm
našich soutží, aby se více poohlédli. Tím ovšem ne-

chceme snad svádti ku napodobování, ale konen je

pokrok teba školou eklekticismu lepší než žádný. —
Jen více dobré vle a vtší odvahy. ž.

MSÍNÍ SOUTŽE »VOLNÝCH SMR«. PEDMTEM TETÍ NAŠÍ SOUTŽE JEST NÁVRH JEDNO-
duché tapety, nebo návrh nástnné dekorace tapetového zpsobu, schopný reprodukce pátranou, s ne-

zbytným podstropním friesem. Objasniti zevrubn co tapeta jest a codekorace patronovaná, vykládati

snad neteba. Nedávná exposice anglických umlecko-prmyslových a odborných škol poskytovala hojn pí-

ležitosti ku orientaci v tom smru a také v souasné výstav v Rudolfin možno se mnohému piuiti na

dvou podobných pracích Walter Cranea (ís. seznamu : 572 a 576.)

Vypsané návrhy ureny jsou ku výzdob ložnice, prostedních rozmr (asi 6X5 m) a obvyklé výše

(4— 4’5 m). S rozmry tmi, hlavn ale s úelem místnosti, který vyžaduje dekoraci klidnou v liniích a di-

skrétní v barv, dlužno poítati. — Žádáme návrhy co možno provedené v originální, od autor
zamyšlené velikosti a ásteným opakováním rapport jak do šíky tak i dol. Ceny udlí
se dv v obnosech 60 Iv a 40 K za nejlepší. Zaslati do 1 . ervence t. r. do 6 hod. veerní p. St. Suchardovi

v Praze I., Rudolfovo nábeží. Upozorujeme na ád soutží otisknutý na obálce t. 1. a také na to, že

redakci »V. S.« zastupovati bude pi této soutži architekt Jan Kotra.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILTMA v Praze.



MATKA. — SKIZZA PSYCHO-
LOGICKÁ. NAPSAL V. VÍTEK.

Bylo asi v polovici srpna po šesté

hodin veer, když se Dvoáková objevila ve dveích

továrny na papír, ležící blízko u Prahy. Byla tento-

kráte poslední ze všech dlnic, jež byly již ped chvílí

bu o samot nebo ve skupinách opustily místa celo-

denního zamstnání. Ješt tu a tam zaznívaly hlasy

její družek ped ní se ubírajících, jež se zastavovaly,

aby si ješt ped rozchodem uvolnily ponkud znavené

duše a dopovdly si to, k emu nemly asu pi
práci. Ale ona nikterak nespchala. Schváln jako by
se držela po zadu, aby se nemusila k žádné z nich

pidružit. Nco jí zdržovalo tžkou chzí a na hlavu

vsila se jí zvláštní tíha neho bolestného, uvnit je-

jího tla a duše se odehrávajícího. Její bledý obliej

s vyrytými rýhami pedasného sestarání, její kalné

šedomodré oi, jež tak tup hledly ped sebe a tžká
únava duševního smutku, jež dýchala z jejího zjevu —
vše to nasvdovalo nemu neobvyklému, co se

v tomto dvacetiletém dveti muselo odehrávati. Z-
stávala až pod Letnou, ale proto pece nikterak ne-

spchala. Ano zdálo se, jako by mla každé chvíle

klesnouti a zstat ležet tak dlouho, až by se jí nkdo
ujal a dal ji dopraviti a již kamkoliv. Bylo jí to již

tak lhostejné, co se s ní bude díti. Ba v této chvíli

by byla nepohnula ani jediným svalem v oblieji,

kdyby jí byl nkdo ekl: »zemeš!« — byla by se

jen pi té velké bolestné únav, která ji objímala

a zdála se z ní vyssávati veškerý život, na nho za-

dívala svým tupým pohledem a jedin snad toto slovo

by jí bylo vyloudilo na tvá úsmv milého pekvapení.
— Soumrak, vyvolaný mrany, jež se válely po obloze,

se ponkud vyjasnil a propustil nkolik paprsk slu-

neních na krajinu, jež se tím však nestala nikterak

vlídnjší. Ležel na ní stín od východu a tak to vy-

padalo, jen jako když na zarmoucené tvái se zachvje

úsmv. Dvoáková prošla tunelem, jejž tvoí most pro

dráhu a octla se ped dvma cestami. Jedna byla po-

kraováním silnice, po níž se práv ubírala, druhá

byla více pšinou vedoucí pod nízkým svahem mezi

malými kovisky a dosti vysokými kaštany. Svah, na

nmž se pšina nalézala, byl porostlý travou a sklánl

se pod ní ješt níže až k malému potku, jenž byl

tém ukryt v husté a vysoké tráv, nad nímž tu

a tam vždy njaká vrba trela do vzduchu.

Dve zahnulo bezmyšlenkovit na tuto nyní opu-

štnou stezku. Nebylo tu prachu tolik jako na silnici

a pak zde byl trávník, jenž ji lákal, aby si usedla

a odpoinula. Nkdy jindy jí to ani nenapadlo, po-

spíchala vždy, aby již byla doma u matky a pomohla

jí ješt v domácnosti leccos, posloužila otci, jenž pi-

cházel vždy k sedmé hodin dom ze slévárny na

železo, kdež byl zamstnán, a aby se pak brzo dostala

k spaní, nebo musela záhy vstávat — dnes však ji

ani jedna z tchto starostí nenapadla. A pak byla tak

unavena, že tém klesala. Zašla as do poloviny stezky

a zde usedla do trávy za jeden nízký ale hustý ke,

tak že jí nikdo nemohl pozorovati. Odložila malý
košík, v nmž si nosila vždy nco k jídlu do továrny,

podle sebe a shrnuvši si šátek do zadu, podepela

hlavu do dlaní. Sedla tak chvíli bez pohnutí, jako

zkamenlá. Pojednou jako by jí bylo nco uchopilo ze

zadu a stisklo, vzpímila svou plnou, vyvinutou hru
a výraz jejího oblieje oživl bolestným zkivením její

tah. Chytila se obma rukama v pasu, jako by tam

chtla nco utlait a zstávala v tomto držení tla

bolestn sténajíc a vyrážejíc ze sebe rzné výkiky.
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Zas ta bolest’ — bože, od rána už jí pronásleduje !

A vždy ustane a zase se vrací s hroznou a neústupnou

vytrvalostí. Dvoáková tušila, co je toho píinou.

A pece již to dávno vdla, že to pijde, že to musí

pijít. Le nedsila se toho tak, jako nyní, kdy to

bylo neodvratným. Bylo jí tak tžko a nesnesitelno

v nitru. Vdla, že se dneska stane matkou. Ale vdomí
tohoto nového stavu jí tak nedsilo, jako pomyšlení,

jak bude dále. Ona byla již odevzdána dávno svému

osudu, ta muka prvního poznání byla vytrpna a její

duše ponkud otupla tím neustálým vdomím, co se

s ní stane — le její okolí doma nic netušilo. A to

byla ta nejhroznjší trýze pro ni, vedle toho že i on,

otec jejího dítte, ji opustil. Aspo v nj doufala, že

v nejtžší chvíli jí bude nápomocen radou, kam se

má uchýlit, že ji bude bránit ped posmšnými útoky,

jež se na ni se všech stran pohrnou, že bude vítat

jejich dít s úsmvem a ekne jí konen: sta se

mou ženou — le to vše nyní se rozplynulo, veškeré

ty nžnosti, jimiž ji díve zahrnoval, zmnily se

v hrubou odmítavos a surový výsmch a jako by na

doklad své hrozné bezohlednosti zaal mluvit s jinou !

O jaká to byla muka nekonená, ten první as, kdy

došla k tomuto poznání. A pi tom všem musela pra-

covat a se namáhat do úpadu, dýchat odporné zá-

pachy továrenské, poslouchat výsmšné ei svých

družek a být podrobena jich pohledm, které ji pálily

v duši. A komu si mla postžovat, u koho hledat

oporu ? Doma dovedla vše až dosud zakrýti a tak

zstala se svým tžkým tajemstvím sama. O jak se

cítila nyní dvojnásob opuštnou! Sama — sama.

A jak bude dále ? Dom nemže — och ne — ne.

Dsila se otcova hnvu, jenž byl všeho schopen. Vy-

hnal by ji i s díttem a ona by se octla na ulici,

jako žebraka a nejbližší strážník by ji sebral. Matka

by ji zajisté také zavrhla. Bylaf to jedna z žen niž-

ších tíd, která však vždy mla na mysli »poctivos«,

jak íkávala a neodpustila prý by jí nikdy, kdyby se

proti r.í prohešila. O bylo to smutné a hrozné. Zdálo

se jí, že nyní nadejde konec, že zahyne ona i s dí-

ttem. Ach! Snad to bude tak lépe. Co také již oe-
kávat od života. Samá bída, utrpení, námaha, žádná

stopa radosti, žádný úsmv. A te ješt k tomu tahle

pohroma! Mže doufati v nco lepšího? Lidé ji za-

vrhnou, hodí po ní kamenem, každý o ní ekne s opo-

vržením : což pak ta, ta již má nco za sebou !

—
a nadje, že by se našel muž, jenž by jí vynahradil

svou láskou to, o co vše bude pipravena, jenž by ji

ekl: »odpouštím ti «
.
jenž by jí pozvedl z toho bláta,

kam ji hodil muž jiný — v to pece by bylo pošetilé

doufat, to je jen v pohádkách ! A tak co jí ješt

zbývalo ? Byly to tžké myšlénky, jež svíraly její opt se

sklonivší hlavu. A pak nový záchvat bolestí, stále

silnjší a krutjší, jenž ji vysiloval a zmítal jejím

tlem. Zsinalá v oblieji, s kapkami potu na ele,

s vydšeným pohledem v oku, tápala vedle sebe jako

by hledala ní ruku, jež by ji posilnila neb pohladila.

A zatím tu byla jen tráva a holá zem, na níž ležela.

Chytila se jednoho trsu a svírala jej keovit, jako
by se ho chtla zachytiti nad njakou propastí, do níž

se jí zdálo, že padá. A pod tmito krutými, tžkými
nárazy bolestí, jež na ni dopadaly jako rány kladivem,
pozvolna unikaly a míjely ty hrozné myšlénky, které

jí stžovaly tuto chvíli. Zdálo se jí, že upadá do n-
jakého tžkého snu, v uších jí huelo, ped oima
skákaly jí ohnivé body, vše se toilo v jedné sm-
sici a víru.

Cítila již jen velkou a tupou neustávající bolest',

vše ostatní mizelo do pozadí. Pojednou vydral se jí

z úst výkik, pronikající osamocenou cestou do polí

a do vzduchu, kdež mizel, rozplývaje se do prázdna.

Nenašel nikde ozvny a zanikl nevyslyšen v té opu-
štné samot bez soucitu — —

Když se probrala z poloviního bezvdomí cítila

velkou úlevu. Vše bylo odbyto. Pipadalo jí, jako by
se byla probrala pojednou z njakého dsivého snu,

jehož dozvuk ji ješt pronásledoval, ale již mizel víc

a více do pozadí, ím více vystupovala skutenost’.

Ale pece tomu tak v pravd nebylo. Pouze veškeré

bolesti tlesné z ní byly spadly a tím se jí také

uvolnilo v duši. Cítila jen hroznou únavu, ješt vtší
než díve, tak že se ztží mohla pozvcdnouti. Pojednou
nco zaslechla. Zahýbalo se to u její nohou a tenký,

veštivý hlásek zatásl vzduchem. Klesla opt na znak
a poala prudce oddychovati. Projelo jí to duší a za-

táslo jejím nitrem tak divoce, že se jí vydral jako na
odpov onomu hlásku, nebo jako ozvna její duše —
výkik, v nmž byla skryta úzkost’ a trochu dychti-

vého pekvapení. A pece se neodvažovala pozvednouti

a pohlédnouti na to malé stvoení. Jako by ješt chtla
zdržeti svým pohledem to, co jí bylo ástí svta. Ne-

chtla se o tom pesvditi a chtla udržeti se tak

aspo na chvíli ješt v sebeklamu, že to není pravda.

Pak ale se rychle vzchopila a odhrnula ponkud sukni.

A tváí v tvá dívala se matka se zdšeným a bo-

lestným výrazem na malé, šklebící se dít, jež mhou-
ilo oi a stahujíc rty instinktivn k ssání vyráželo

jimi obas pronikavé zakvílení. Zmítalo nohama a ru-
kama, chytalo se sukn a nohou ženy a kroutilo celým
tlíkem jako erv, jenž byl vytažen ze zem a hozen

na svtlo. Byl to život nový a viditelný.

Dívala se tak chvíli na n, jak se to svíjelo na

tráv, na tom svém prvním loži a nebyla v prvním

okamžiku schopna myšlénky. Zdálo se jí, že v ní byl

veškeren cit náhle zkamenl a srdce se zastavilo.

Zdálo se, že ani nedýchá.

Pak sebou trhla a prudce se chytila obma rukama
za hlavu, jež se jí zaryly svými nehty do kže. —
» Ježíši, Ježíši «, vydralo se jí z hrdla tak tžce a zou-

fale. A v onch dvou slovech zdála se spoívati celá

ta hloubka jejího smutku, jejž vyvolalo v její duši

toto zrození. A náhle proud slz se jí vyinul z oí
a padal na její dít, zatím co její hru sebou keo-
vit zmítala.
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Sedla tak dlouho v tupém polosnní, nepokoušejíc

se ani pemýšleti, co by mla poíti. Její vle zdála

se úpln mrtvou v její hlav.

Zdálo se jí, že nadešel konec, že tu již zstane
na vždy i se svým díttem. A v tomto bezvládném
odevzdání se osudu, po tom odhození každé zbran
a nastavení svých prsou každé rán, teba do srdce

míící, sklesla opt na znak a zavevši oi boila se

do jakési uspávající a konejšící ji mkkosti vdomí,
že pozbyvši veškerých práv, zbavila se i všech po-

vinností. Bylo to jakési vzbouení, první záblesk vzdoru

proti morálce, jež tak mnoho od ní žádala a tak málo

jí dávala v odmnu. Nebyla si vdoma toho jejího

zákona, ba i její samotný pojem jí byl pouze mlhavým,
jsa roztíštn v nkolik zásad kesanského vychování,

jehož se jí dostalo ve škole a doma, a to tvoilo celý

mravní podklad tohoto dvete, jež nemohlo míti tolik

vzdlání, aby si ho spojilo v jeden celek mravního
nazírání na svt. V tom všem ostatním musila se

spoléhati pouze na svj cit i spíše na jeho instinkt.
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Ale mateský pud, jenž pevládá u každého zvíete ke svému mládti, byl v ní nyní potlaen onmi
tžkými myšlénkami, jež jí sužovaly o jejím budoucím osudu ve spolenosti, v níž bude i na dále nucena

žiti. A k tomu ješt to tžké zemdlení, ta opuštnost, ta bolest duševní i tlesná! Vše to v ní dusilo pi-

rozenou lásku, tak že jí ani nenapadlo, aby uchopila toho malého tvora a podala mu svj prs. Toužila jen

po klidu a odpoinku, v jehož objetí se cítila tak volnou, shodivši ze sebe rázem všechno, s výsmchem
celému svtu, jako v teplých peinách. Nechtla vdt o niem více, chtla jen ležet a nic víc. A když dít
ji znepokojovalo u její nohou, odkopla je jednou z nich od sebe, aby již jednou mla pokoj i od nho.
A z hluboká oddychujíc usínala, zatím co na tráv u šípkového kee, kam ho byla odstrila, vyráželo

malé stvoení pisklavé tóny, odloueno již úpln od matky, jsouc úpln nahé a tesouc se zimou pi tomto

podivném vstupu do nového svta — —
Bylo asi k 9. hodin, když se Dvoáková po-

jednou prudce vzchopila, vyrušena njakým hmo-
tem z tvrdého spánku, do nhož upadla. Byla již

silná tma, zvýšená ješt ernými mrany, jež stály

nehybn a tžce na obloze. Ve vzduchu bylo cítiti

blízkou boui. Bylo tak dusno a chvílemi se za-

blesklo a zahmlo. Jeden z tch otes vzduchu
probudil dve. Zmocnil se jí úžas v této podivné

situaci, v níž se octla a kterou nemohla hned po-

chopiti. Pak náhle se jí vyjasnilo. Tma na oka-

mžik ustoupila silnému blavému zábesku svtla,

jenž ozáil nedaleko ní ležící dít. Bylo zcela

klidné a nehýbalo se. Vyskoila jako šílená. Vy-
vstal v ní zvláštní, nevysvtlitelný jí záchvat vzteku

proti tomuto malému, bezbrannému tlíku, jež

jí znova vstoupilo ped oi a vyvolalo tu starou

útrapu v jejím nitru, na níž byla ve svém spánku

zapomnla. Vyrazila ze sebe nkolik slov hnvu,
zatnula zuby a pst a jala se dupati nohama na-

chýlena ku pedu, jako by se chtla na n vrhnouti

a rozšlapati je. Vypadala jako njaké rozzuené

zvíe, jež se chce do neho zakousnout, ale je

uvázáno na etzu. I jí cosi drželo zpt a nedávalo

jednati jejímu vzteku, jenž se jí náhle zmocnil. A
pojednou zvednouc ob pst vypjala se v celé své

výšce s rozpuštnými a vlajícími vlasy a hrozíc

na jednu stranu kiela, jako by ji nkdo bioval:

»Ty bídáku — ty bídáku — « A spousta slov

inula se z úst této rozbouené ženy, jež cítila

své pošlapané mateství do prachu a špíny a jejíž

oi se tém leskly tím vnitním v ní planoucím

ohnm, jenž z nich šlehal, zatím co její postava

splývala ve tm v tžkém ji obklopujícím stínu.

Konen unavena ustala, jsouc rozilením beze

smysl. Pedstavy sejí poaly másti a ona jako ší-

lená poala ze sebe trhati šaty, vlasy, škrabala se do tváe, kousala se do rukou a bila se pstí jako by se

mstila na nkom, kdo zavinil její pád. Opt mdlý záblesk svtelný ozáil jí okolí. U kee se cosi za-

hýbalo a slabounký hlásek novorozente opt jí dorazil ke sluchu. Bylo to zakvílení a plá zárove, avšak

mdlý a bez síly již tém, unavený pedchozím dlouhotrvajícím kikem a prudkými prvními pohyby.
— Ano, ano, ty jsi tady. Vím o tob, neboj se. Ty jsi také píina mého hrozného trápení. Hnedle

bude konec i s tebou, ty jedno vížle — —-« a chopivši se dítte stiskla je prudce ve svých rukách. Za-

kvílelo opt bolestn a zahýbalo se bolestí. Bylo tak studené a vlhké rosou, jež se na byla usadila a od-

nímala mu trochu toho tepla, jímž dýchal jeho krátký teprve život. Avšak Dvoákové se to nyní nedotklo.

Musí se ho zbavit za každou cenu a to hned. A tím vtší hích padne na hlavu toho, kdo byl píinou
jejího neštstí. Dole hrel lehce potok. Ano, ano, tam to bude nejlépe. A bude brzy konec.

Strhla si rychle šátek s hlavy a zabalila do dít. Nebude to aspo ze zaátku tak nápadné, až pjdou
lidé ráno kolem. A bude konec — konec. Cosi radostného se jí zatáslo v duši pi tomto pomyšlení,
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že tím snad bude rázem zbavena všeho, co jí zpsobovalo tu hroznou bolest. A snad se to ani nepro-

zradí! A zvednuvši dít, u nhož kleela na kolenou, zahalujíc ho do šátku, vzchopila se a chtla sebhnouti

se strán dol, aby ho tam hodila.

Le pojednou se zarazila a ztajila dech. Nco se blížilo tmou po stezce smrem k ní. Ano, to byly

kroky. Zvláštní divoká hrza jí sevela hru. Bude zde dopadena i s díttem a vše bude ztraceno. Byly

to kroky pádné a tžké. Patrn njaký muž, jenž ji uchopí a povlee nkam na strážnici a ona v hanb
bude teba vedena ráno Prahou. Zmocnila se jí tém bitevní panika a v tom pomatení náhlém a prudkém

zahodila dít na zem a prchala šílen do tmy ku pedu. Utíkala bez cíle. bez rozmyslu, pes pole, pes

louky, pes cesty, klopýtajíc o hroudy a hromádky s kamením, padajíc do píkopu a opt vstávajíc s po-

sledními zbytky síly svého vysíleného tla a

uštvané duše. Její churav vznícená fantasie na-

mlouvala jejímu sluchu, že ty tžké kroky se poz

jednou daly za ní do útku a pronásledují ji be-

ustání. Konen v jednom hlubokém píkopu, do

nhož se svalila s njaké vysoké strán, zstala

ležeti, bezvládná a polomrtvá, nejsouc schopna

myšlénky s oima otevenýma, zírajícíma na tmavé

nebe, co její rty se tásly v zimniném rozechvní

jako dva listy, šeptajíce nesouvisle a trhan: smiluj

se — smiluj se — —
,

kéž bych já jen mohla

umít. Cítila opt velkou bolest v život, ale utr-

pení její duše bylo vtší. Le byla tak bezvládnou,

že sebou více nemohla pohnouti. Upadala v bez-

vdomí, tím neustálým vysilujícím ji napjetím její

duševních i tlesných sil.

Poínalo se již rozednívati, když se probrala

z té tžké mdloby. Cosi ji studilo na tle. Sáhla

si na elo a cítila, že je má vlhké. I její šat byl

prosáklý vlhkostí piléhaje jí tsn k tlu. Le ne-

cítila se více tak hrozn zemdlenou jako ped tím.

Akoliv již skoro pl dne ped c nou noci nebyla

nieho požila, zdálo se jí nyní, že je mnohem sil-

njší než díve. Zima jí rozrazila a poínající úsvit

probudil v ní zcela jiný, klidnjší smr myšlének

než verejší veerní soumrak. Nejprve si uvdomila,

kde se nalézá. Rozhlédla se kolem a vidla dlou-

hou planinu snižující se k nízké úžlabin kudy

se valila eka a mizící na úpatí vysokých vrch
a kopc. Poznávala zcela urit toto okolí, jí tak

dobe známé. Jak se sem dostala? A celý obraz

verejšího jejího zápasu vystoupil jí ped duší.

Sáhla si na hlavu. Byla prostovlasá. Kam dala

šátek? A pojednou prudce vyskoila. Ach! pravda

— zabalila do nho dít! A kolem je tak vlhko,

zem je tak chladná. Muselo mnoho pršet. Vzpo-

mnla si na to zamraené nebe verejší, na ty blesky, jež jí co chvíli ozaovaly její dít u nohou jí ležící.

A ona ho opustila ;
— vztáhla vzpímené a sepjaté ruce ped sebe a nechávala je voln klesati dol dívajíc

se k zemi s udivenou zoufalostí lidí, jejichž mlenlivý zjev volá : bože mj, jak jsem to jen mohl udlat! —

-

Cosi nového jí projelo duší, co bhem té celé bolestné doby o ni ani nezavadilo. Byla to lítost. To dít

nahé a bezmocné, zmítající sebou u Šípkového kee na holé, studené, vlhké zemi vystoupilo jí pojednou ped
duší a cit mateství, nyní, po tom, kdy vše ostatní bylo již nezbytn ztraceno, vynoil se v ní v plné své

síle a volal o své právo. Zdálo se jí, že se jí nový život vlévá do krve.

Ona je matkou! Všechny ty bolesti, jež jí dusily pedešlého dne, zniily v ní pozvolna tém každý

mravní pojem, nebo si uvdomovala, že ji nyní každý odkopne. Ale na dn jejího nitra zstalo pod tím

uvadlým listím pece nco ležeti. Nco velkého, svátého, co ihned nevidla. Byla to láska k dítti! Co
je jí ješt po všem ostatním? Jen ono jediné dovede v ní udržovat nco, co ji bude tšit! Cítí to dobe —
ach ! ano, zcela urit. A bude aspo vdt, pro koho nyní trpí a bojuje. Cosi všelidského a mkkého objalo
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pi tom její schvácenou duši. Oddechla si klidnji.

Akoliv si to neuvdomila myšlénkami, cítila pece
nco sladkého, dotýkajícího se jedné tajemné struny

v nitru, jež zvuívá jen v nejvýznamnjších dobách

lidského života. Vždy vyplnila tím ásten svj úkol

co žena. Co více chce? To ostatní je jen klamavá

okrasa toho pravého, hlubokého významu životního.

To jest jen zhýkání, libování si v tom, eho se druzí

tak málokdy zmocují, totiž spokojenosti a mkkosti
okolí. Takováto zvláštní píse mlhavá a neuritá co

do myšlének, le procítná jejím nitrem, aniž by ji

dovedla vysloviti, pochopená jejím vysíleným mozkem,
jediným vnuknutím pírodního pudu a poslání co ženy,

zrodila se v ní v tomto úsvitu, zbavila ji vší té hrzy,
kterou jí ješt nedaleká noc zahrnovala, dovedla ji

pesvditi, že není vlastn tak nešastnou a bídnou,

jakou si vera pipadala.

Ach! býti matkou, což je to zloinem a híchem? —
A obrátila se s úzkostlivou touhou v pohledu

kolem sebe, pátrajíc se zimniným chvatem po smru,
kudy sem pišla. O ten ubohý brouek ! Zachrání-li

ho pro sebe, jak bude šastnou ! Bude mít pro koho
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pracovati, pro koho mysliti. Pochopovala, že nyní jen

na tomto stvoení visí pro ni ješt jako na nitce

kousek toho štstí. Ano, bude ho milovati, bude ho

vychovávat. Pjde s ním daleko, nkam do ciziny,

kde ji nikdo nebude znát. A povlee se tak dlouho,

dokud bude mít poslední sílu a dech.

Jen kéž by ho zachránila, udržela pi život. Jak

bude vdnou bohu, osudu, všemu a odpustí všem.

A sotva popadajíc dechu vlekla se zpt se sklonnou

šíjí a se zimninou touhou ve strhaném pohledu pes
ta pole, cesty a píkopy, kudy vera tak šílen prchala.

Zatím na východ vynoilo se srpnové slunce

v erváncích a ozáilo krajinu v plném lesku. Nebe

se bylo již skoro úpln vyistilo a jeho krásný blankyt

noil se zvolna jemnou mlhou a párou vznášející se

nad zemí. Bylo tak krásn v tom polním vzduchu

uprosted zelen a strom, jež se byly noním deštm
zbavily opt svého prachu, nebo vše dýchalo svžestí

a silou plného léta.

Konen se piblížila Dvoáková k onomu místu

na opuštné stezce. Se ztajeným dechem a smrtelnou

úzkostí plížila se jako koka, zastavujíc se chvílemi

a opírajíc se tu a tam o strom, aby neklesla v tom

nesmírném rozilení, jež se jí zmocovalo. Jest tam

ješt, i je nkdo odnesl? Je-li tam, žije a dýchá?

Není již mrtvé? A výkik zdšení, zadržený však

úzkostí, dral se jí z hrdla. Konen zehlédla ke.

Krev jí stydla v tle, cítila, jak jí bží mráz od špiky
paty vzhru po zádech ež po záhlaví. Vše se kolem

ní toilo, tak že již skoro klesala. Rty její zsinaly,

byly bledé jako z vosku !

Naklonila hlavu, dívajíc se z dálky, zda zahlédne

njaký pedmt pod keem. Nevidla nieho a pipa-

dalo jí, že jí uniká život pozvolna jako by krvácela.

Údy se jí tásly, v uších jí zvonilo, hlavou jako by

jí házel z jedné strany na druhou. Pak náhle výkik,

prudký a rozléhající se okolím. Jedním skokem vrhla

se na místo, kde konen zahlédla to, po em pátrala.

Rozbalila, tesouc se jako list, honem šátek a pozvedla

k sob dít, kleíc na kolenou. Zahýbalo se lehce

a jeho bledé rty pohnuly sebou, však bez pláe a bez

hlásku. Bylo tedy ješt živo! Le jak to, že nebylo

vlhké deštm? Vždy v noci tolik pršelo. Pohlédla

kvapn na ono místo. Zvláštní náhodou hodila je vera
zrovna do husté trávy, kde bylo schováno pod roz-

ložitým keem. To ho snad zachránilo ! A pozvednuvši

ho ke rtm zlíbala každé místeko jeho studeného

tla, snažíc se ho zahátí svým ubohým dechem, jejž

s tží sama lapala. Pak honem ho zaobalila a podala

mu prs. Po chvíli poalo j ž jeviti ilejší známky ži-

vota a hýbalo sebou, plaíc a vyrážejíc opt ty pisklavé

tóny, jako vera. A tato žena na pohled tak bídná

a ubohá, kleíc na kolenou a dávajíc opt život svému
dítti, modlila se v této chvíli, dkujíc bohu, že jí je

zachránil a na její strhané, hubené tvái záil úsmv
neho nového a velkého, co teprve nyní chápala —
úsmv mateství. Bída, hlad, utrpení — to vše nyní

mizelo ped tím novým vycházejícím sluncem v její

duši. Pestala být dvetem, cítila, že se s ní stala

zmna. Byla že rou, jež více ve svt nehledá lásku

a obdiv a netouží po nich, ale jež to dává nyní sama,

pociujíc nový zákon povinnosti vyrstat v sob. Zrodil

se u ní sám sebou, tak náhle a pesvdiv, že se

mu musela rázem podvolit. A ona v té chvíli byla

naplnna uspokojujícím vdomím, že dovedla pochopit

život.

Pak se zvolna pozorn vzchopila a s upeným
zrakem na ssající dít ubírala se krok za krokem ku

pedu. Kam? Do života — do života — —
Slunce proniknuvší korunami a kmeny strom ozá-

ilo její štíhlou, sklonnou postavu, líbajíc svými pa-

prsky její prostovlasou hlavu a kos, poskakuje s vtve
na vtev, provázel ji svou písní. —- —

W. M. HUNTOVÝCH HOVOR
O UMNÍ. (Dokonení).

Milletovy obrazy dýšou nekoneností,

naproti tomu Couturovy mají svoje meze. Jsem Cou-

turovi za všechno vden, emu mne nauil, ale bylo

dobe, že jsem od nho odešel, nebo jak jsem po-

znal Milleta a jeho díla, otevel se mn nový svt.

Moje nazírání na lidskost a život vbec se zveliilo,

nebo jeho figury zdály se být opravdu živoucími,

pracujícími lidmi. Pole zdála se být skutenými poli,

na nichž lidé a zvíata pracovali, kde jejich život se

obrážel, nad nimiž kolo asu se toí ve vné promn.
Byl to nejvtší muž v Evrop —

• líím Vám jeho

poetickou stránku, ale on byl velkolepý, pekonávající.

Tak velký, že jen málo kteí se mu vyrovnávali. etl
jen to, co mu mohlo prospt, Homera a Shakespeara

uml nazpamt; zrovna jako Abrahamu Lincolnovi jen

nkolik knih mu bylo tení hodných. Jmenovit mi-

loval Hamleta a bavil se rád »Oblaky« Aristofanovými.

Požitkem nad požitky bylo, slyšet ho isti z bible;

on pojímal všechno se stanoviska malíova, to se lo-

vku vyjasnilo zvláš, když etl Knihu Ruth. Zdá se

mn, že to byl jediný lovk, který uml umlecky
podat vci po spsobu biblickém. Když jsem jeho

vci poprvé spatil v Paíži, šel jsem do výstavy

s pítelem, a oba jsme byli okouzleni. Ani živé duše

se po nich neohlédlo, íkali jim »tristes affaires«. Bylo

to v dob, když jsem pracoval v atelieru Couturov,

jenž sám ho nedovedl ocenit. To mne pohnulo, že

jsem šel k Milletovi a dv léta u nho zstal. Našel

jsem ho ti stevíce pod zemí, ve sklep pracujícího,

kde jeho obraly vlhkem plesnivly. To mne tak do-

jímalo, že jsem z nich kupoval, co mn jenom pomry
dovolovaly, a za krátko rozšíila se povst, že njaký
bohatý Anglian kupuje všechno, co on namaluje -

tím byli jiní lidé podníceni, že se shánli po obrazech

a kupovali, kolik jen jich mohli dostat. Ale za jaké

nízké ceny ! O tom nemáte pontí ! Za nejdražší obraz,
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který jsem koupil (Stihae ovec), zaplatil jsem 90 dol-

lar — a on ani peníze nedostal, nebo obchodník,

od nhož kupoval barvy, prohlásil, že musí dostat bud'

obraz nebo peníze, naež já mu zaplatil a obraz byl

mj. Millet byl do té doby tak chd, že jakživ neml
ani sto dollar, dokud jsem mu nepinesl peníze za

jeden jeho obraz. Byla výstava, vláda vyjednávala

o jeden obraz, ale za capart; byl jsem pesvden, že

by pan B. rád dal víc, jen aby jej dostal. Donesl

jsem obraz do atelieru pítele Hearna (sám jsem tehdy

atelieru neml) a pohnul jsem pana B., aby se na

nj podíval. Millet .žádal 500 dollar, cenu to, jež se

panu B. nezdála vysokou, koupil obraz hned ale ne-

poslal hned peníze, což Milleta nad míru znepokojilo.

Millet ztratil zmužilost. Konen pišla oekávaná
suma; když jsem mu ji pinesl, pijal peníze mlky,
ale druhého dne mn ekl, podkovat že mn nedo-

vede, ale že snad uslyším rád, že nikdy ped tím

pt set dollar neml.
Ptáte se, zda mnoho maloval ve volném vzduchu ?

Konával daleké procházky, aby mohl pozorovat vci
kolem sebe a studovat je. Také jsme si nkdy vyšli

spolu, potkali jsme ku p. povoz, tu on jej zadržel,

upozornil mne na všechny podrobnosti, jak svtlo pa-

dalo na kola atd. Nejmenší malikost ho zajímala,

asto jsme bývali celé odpoledne venku a neušli jsme

ani hodinu cesty. — V Louvru vedl mne ped Man-

tegnu nebo ped Díirera, ukazoval mn co krásného

na jejich obrazech a pak se ptal: »Kde pak za tmihle

zstává Váš Tizian?« — Vždycky íkal, že nebaží

jít do Itálie, že lovk mže vidt dost krásných

obraz v Louvru. Krajané, s nimiž se stýkal, mu
nerozumli, on pak naproti nim byl upjatý a zdrželivý.

Jednoho dne jsme pišli do Fontainebleau k ná-

dražní stanici; oba jsme mli na : ob blzy, Millet

vždycky nosíval kroj pracovní tídy, íkaje si » dlník."

,

a já se cítil šasten, že se mohu vedle nho zdát

dlníkem. Oba mli jsme veliký hlad a protože bylo

ješt 15 minut do odjezdu vlaku, objednal jsem nco
k sndku. Sklepník se nám vysmál — tu se Millet

podíval na nj od hlavy k pat a ekl : »Mon garcon,

vous étes d’ une gaíte extraordinaire !« (Milý hochu,

vy jste kromobyejn vesel!) V okamžení byl lovk
ten, jak by ho promnil a obsloužil nás nad míru

pozorn. — Millet ve svých obrazech vždy figury

podizoval jejich zamstnání — »j ejich ruce jsou na

to, aby pracovaly, a jejich nohy, aby chodily." —
»Ale íká se, že Millet neuml malovat podobizny?"

Že neuml? Rozhodn uml podobizny malovat, ale

ty by nebyly vypadaly tak, jak by si je lidé bývali

páli, nýbrž jak on si je pál ! On jenom nechtl ma-

lovat nic »hezkého« a »poutavého«, dokud by se obe-

censtvo nenauilo oceovat jeho obrazy ze života dl-

ník. íkali, že nemaluje elegantn — podívejte se jen
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na nohu ženy na obraze »Stiha ovcí«, v ní je víc

elegance, než v emkoli, co Watteau namaloval ! Let

je teba k tomu, aby lovk pochopil harmonii a tžko-

myslnost této skupiny; je namalována s velikou pílí,

ne pouze s vroucím citem, je to vážná, trplivá práce —
ten a ješt jiné obrazy jsem koupil, od mnohých ne-

rozlouil se Millet nikdy. — Lidé mu íkali bruoun,

protože nerad se súastnil hovoru jiných; svt s ním

nakládal špatn a on se nikdy s tím nesmíil docela. —
Jedenkrát jenom mn pomohl, jinak však bylo poád
jeho eí: »Hunte, musíte pracovat!® Já si myslil,

jak horliv pracuju a on mne pokládal za lajdáka! •

—

Kucha Rotschildv byl prvním mužem, který si koupil

»Milleta®. — Millet se smál myšlénce cestovat —
všeckno, eho poteboval, nalézal doma. — Nehledal

známostí s nikým, ml svého asu víc zapotebí
;
a-

koli se stýkal s každým umlcem zdvoile, íkali mu
pec halama. —

*

• Nemyslíte, že detaily vtšinou seslabují effekt

obrazu ?« — Ba že, ale jsou lidé, kteí dovedou pra-

covat na svém obraze rok a déle, znova a znova

a nezkazí ho ! Rafael to uml, též Millet, myslím, že

se taková vc podaí jen nejznamenitjším talentm —
s druhé strany každý, kdo je s to, aby své dílo vy-

pracoval dokonale, je talentem »z boží milosti®, ku p.
Velasquez, a jak »bez namáhání® psobí jeho obrazy !

—
Spisující kritikové mohou ocenit umní jen tehdy,

jsou-li sami umlci. Zrovna tolik lásky patí k posu-

zováni obrazu jako k namalování. Máte zde ku p.
Théophila Gautiera, jednoho z nejzdatnjšich kritik;

ten ekl jednou ke Couturovi, že ve svém lánku
o » Salon® o jeho obraze nenapíše ani slovíka, jestliže

to a ono na nm nezmní, na to Couture : »Musíte

o tom nco íci, protože by Vás lidé jinak mli za

osla.® Jaká troufalost naproti malíi! Ovšem, kritikové

vdí, že se lidé dávají rádi upozorovat na chyby

obrazu
;
jenom se obdivovat, to se zdá být hloupé, je

také mnohem interesantnjší, plavat velkým proudem
a hanobit. Opravdu velkolepé umlecké výkony ne-

mohou nikdy být ocenny pimen své pravé hodnot,

to dovede pouze malí sám
;
a pec je hromada mla-

dých lidiek, kteí »moude mluví« o Michel Angelovi —
jaká pochoutka nad pochoutky by byla pro nj, po-

slechnout si je! —
Prospívá obas mezi prací vyjít si na procházku,

lovk pi tom uzí mnoho vcí. Padne-li Vám do

oí nco zvláš krásného a pozoruhodného, peneste

to v myšlenkách na své plátno, uvažujte, jak byste

to asi provedli — to Vám pomže ku pedu zrovna

tolik, jako byste to vykonali skuten. —
Vyvedl jsem tuhle podobiznu tak, jak mé síly

staily; ovšem by mne moje ctižádost mohla svést,

abych ješt tu tam pimalovával, to nebo ono, co

chybí, ale já vím, že bych tím obraz jen zkazil,

a proto se radš pemáhám, nechat ho, jak je. Snažím
se zachytit celkový dojem osobnosti, kdybych chtl

se pokusit, podat nco nad to, pozbyl by obraz ze

své prostoty a pravdivosti. Chcete-li vzbudit pozornost,

obtujte malikostí co možná nejvíc! Musíte udržet

svj obraz prostý všeho nepodstatného, on musí di-

váka uhodit jako zjevení !
—

• Podobizna není podobna !« — Nevadí! Nezabíjejte

si práci absolutní podobností ! to to, co umlce
sprovozuje se svta, to, že »musí malovat pro rodinu «,

která chce mít všechno »na vla ;'«
;
a kdybyste i všechno

tak vymaloval, pijde jich pokaždé ješt dvacet, kteí

chtjí zas nco jinak. Nemžete každému vyhovt
a proto je lépe, když uspokojíte jenom sebe — do-

ved ete-li !
—

Váš obraz není dost klidný, vci nestojí na svém
míst; Vy jste udlal z každé jednotlivosti hlavní vc,
a tak není to žádný celek! — Nezaínejte s výjim-

kami, zstate u pravidla! — Ute se v obraze pod-

izovat jednu ást druhé! — Prostota celku je zma-
ena, nedovedete-li nic vypustit z toho, co se vám
práv líbí! — »Nevím, co mám dlat !« Nauíte se

tomu pi práci. Usmyslete si, nco kreslit a hlete,

kam s tím dojdete. »Co si mám vzít?® Nco, co se

Vám líbí! »Prosím, navrhnte mn nco!« O, což já

to mohu vdt? Zrovna tak dobe bych Vám moh’

íci, kterou modlitbu máte odíkávat !
— Nekreslete pec

jen poád a vn tohohle italského kluka ! Pro si

ped se nevezmete už nco jiného ? Ovšem je to famosní

chlapík, ale vy se musíte nauit ovládat všechno !

-

Kiklouni Vás na živobytí neudrží! a spsobují mnoho
dobrého, ba dokonce jsou potební ! Tm lidem se

vede dost krušn, nebo vtšinou jsou tací, kteí nikdy

úspch nemli; ale za stojí jejich kritika? Kolik Vám
mohou povdt z toho, co musíte vdt? Takoví lidé

myslí, že Vám chybí ješt to a to, ale kterak byste

to moh’ zmnit — nevdí

!

Jak stvoil Shakespeare své kusy? Líil, co byl

vidl a zažil; byl to náramn jemný pozorovatel ži-

vota, muž z lidu byl mu zrovna tak dležitý jako

osud král. Zrovna tak vedlo se Cervantesovi a Mo-
lirovi. Shakespeare si neekl : »Te chci být origi-

nální!®, šel s otevenýma oima svtem a psal své

veselohry, jako já kouím doutník nebo tu knihu.

Ale mžete mn vit, nebral to proto jen tak leda-

bylo
;

ti, kdož mli úspchy, ti si jich pern zasloužili!

jen ve své vné ziskuchtivosti štítí se vtšina lidí

mnoha námahy. —
Kupec a právník nemají nieho init s tvrími

vcmi, jsou to snad velice zdatní a uení lidé, ale

oni nesmují k nejvyššímu
;
zamstnání jejich zhusta

žádá, aby vydávali za právo vci, které dle svého

pesvdení neschvalují. Peneste si takové pojímání

do umní a rozvažte si toho výsledek !

—
(O Velasquezov obraze Odevzdání Braganzy.) To

jedna z nejvznešenjších látek, kterých kdy byly zpraco-

vány. Tu pemožený generál, odevzdávající klíe mstské.

Druhý generál pijímá je šetrn, s úctou a vážností

k pemoženému. To je uchvacující, jednoduše ryze
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kesanské a pekonává
všechny »svaté panny«

a »promnní" na svt !

Velasquez je nedostiži-

elný !
— »Kterak mám

tuhle práci dokonit ?«

Nazvete jí » hotovou". —
»Ale tak jí nikdo ode mne
nekoupí !« — Myslíte,

že by ji koupil nkdo
spíš, kdyby byla »ho-

tova« ? — »Snad ne, ale

pokaždé, kdykoli se mlu-

vilo o zakoupení nkte-

rého mého obrazu, byl

pi tom dodatek: »Do-

mnívám se, že máte v ú-

myslu ješt to domalo-

vat’.® — Pak eknte,
že za urenou cenu je

obraz hotov, a že jej

pimalujete »hotovji«

podle toho, chce-li ku-

pec piplatit — a zvíte,

žj lidé, kteí Vaše práce

si pejou mít »hotovj-

ší « ,
nikdy nejsou kupci!

*

DOPIS.=
Velectní pánové

a drazí kamarádi !

Zkouším štstí své na

poli literárním, ve služ-

bách umní výtvarného,

nikoliv proto, abych vy-

nikl jako spisovatel, ný-

brž jda zi upímnou
snahou pomoci Vám,
drazí, pozvednouti naše

domácí umní a obrátiti

proto hlavn zraky tam

a k tm, od nichž celý

svt se uí, a již nej-

výše stojí. Znám naše

pomry a vím, že pokud

jsem v Paíži delší as
nežil v blízkosti tchto

velikán, nevdl jsem co a jak, an u nás žádný

této úlohy s celou silou a porozumním se neujmul,

aby nás mládež na pravou cestu uvedl.

Den co den poznávaje nové smry a píklady
v tomto velkém ruchu, který snad pece dnes je

stedem evropského umní, chtl bych s Vámi, nelze-li

Vám samotným vše vidt, co nejšíeji sdíleti a hlavn
nejmladším kolegm ješt na akademii studujícím uká-

zati, anebo spíše upozor-

niti je, eho se velcí lidé

drželi, co vlastn je u-

mní a jaká dráha k n-
mu. Svá pesvdení
jsem erpal z tchto
velkých vzor a lidí a

proto myslím, že jsou

dobrá. Budou-li se Vám
líbit, pak bych pokrao-
val. Ovšem v mezích

jen nejužších.

Oekávaje Vaší odpo-

vdi, zstávám Váš

J. D.

ZE VŠECH DL VEL-
kých mistr, o kterých se

zmíním, jako by k nám
mluvilo cos : M a 1 u j m e

široce a zdrav s v-
domím síly a odva-
hy, plni prosycení
krásou a umním!
Tak jen mžeme dojiti

výsledk plných, vyjá-

dených, psobících.

Tam, kde však jest

myšlénka nejasná a práce

rozdrobená, hledaná, s

mravením pelézáním

z kouta plátna do kouta

— tam jest i myšlénka

mravení, malá, nevyjá-

dená, nemohoucí tlumo-

iti, co sama nepojala.

Malujme jen to, co

jsme pochopili, co jsme

procítili, nebo tápáním

a hledáním myšlének,

netkvících nám v srdci

jako šíp, jenž zatknul se

nám v naše prsa, — my-
šlének, jež nepovznáší

naše srdce, tak jako by-

chom byli polkli lok

krvavého ohnivého svá-

tého vína, — tápáním

a hledáním nedojdem

nikdy, pravím nikdy ! díla umlecky istého a velkého.

Tak jako pohled na sliný zjev, ladný pohyb nebo

skupinu výraznou vtiskuje se v naší duši v jedné

chvíli takoka mžikem, — aneb jako nálada krajiny —
melodická píse, šum lesa aneb hukot ohromného
moe nás upoutá a rázem ostaví, vytiskne svj dojem,

zajme naše srdce i celou duši, tak rázem má náš cit

unésti, zaujati umlecké dílo, bu socha — bu

FRANT. LETNÍ
ŠIMON. VEER.
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malba ! Tak jednoduše a jasn
musí být od diváka poety pocho-

pena i ta nejsložitjší úloha u-

mlecká, jinak minula se svým
úelem a cílem. Proto stojíme

asto u dl zdánliv velkých u-

mlc, unavujíce se luštním

a uhádáváním.

Osvžit má nás umní, a ni-

koliv unavit! Osvžit a rozehát,

rozjait, — a takové má být u-

mní, aby každý, kdožkoli by

je neuzel a neznal, ztrácel
cosi krásného a nenahra-
ditelného!

Takové má být umní, aby

jako jarní vzduch a vn kvt,
jailo srdce, probouzelo, šlechtilo

duši a lovka zdvihalo k pra-

vému životu, — aby nám vy-

volávalo, pedvádlo bu iny
výrazné, a doby minulé i pí-

tomné, a krajiny i pedmty, —
látky zjevy zušlechující v každém
ohledu, život spoleenský, anebo

aby nás penášelo do kraje duší,

jež obdaeny zvláštní jemností,

cítí krásnji, istji, a vedou

nás svými díly umleckými jako

by k jasnému prameni, abychom

z nho s nimi pili. Držme se jich tedy, tch krás-

ných snah a úel, jdme jednoduše a ist, tak

uiníme umní naše dobrým, uvidíme je velikým a

krásným.

Nech komposice citová, fantastická hledá opíti,

vyjáditi se pomocí modelu, — anebo a studie života,

pírody, vyvolává dojmy, jež zobrazujeme, úel a vý-

sledek bu vždy jen: ušlechtilost, krásno
a jasno!

Zásady velikých umlc a podstatu jich tvoení,

již pedem j^em uvedl, chci oživiti skutenými do-

klady a prosím laskavé tenáe k malé procházce, na

níž po svém zpsobu (ano jinak mi to nemožno) budu

o nich vyprávti, jako o dobrých známých, které jsem

v Louvru na stokráte navštívil a v jich spolenosti ne-

setn píjemných chvil ztrávil. —
Rembrandt v Louvru vyniká nad celou adu

až do dnes žijících umlc a stojí ped námi jako

vzor nejdokonalejší, slouiv ve svých pracích více

krásných vlastností, než kterýkoliv jiný umlec.
Hlete na podobiznu jeho z doby úplné zralosti,

umístnou mezi jinými pracemi ve dlouhé loggii.

Ze zdravé tváe jak jasn hledí oduševnlé oko.

Až dech se zatají pi pohledu na tuto podobiznu

umlce, tak dávno žijícího a tak siln svou prací nám
se z minulosti pedstavujícího. Pohlížíme-li na tuto

tvá, cítíme z ní život skutený a teplo zrovna se

nám v srdce rozlívá, jako bychom
stáli naproti osob vskutku žijící.

Tak mnoho nám Rembrandt o

sob svojí podobiznou vypravuje

a znovu a znovu to na svých

pracích dosvduje.
Maloval on život a nikoliv o-

malované, do umlých pohyb po-

stavené modely. A jak je malo-

val ! Hlete na tuto podobiznu

;

naznaiv v celku pohyb massy,

poal jako socha, když z bal-

vanu zaíná tesati, promodelová-

vat, ustálovati a zušlechovati

v barv i tvarech, na míst hu-

beného árového okreslování a

potom hledání a natírání plošek,

jichž ve skutenosti není. Toho

Rembrandt neznal. Proto iní

jeho práce tak solidní dojem, bar-

va jednoduše všude a snadn je

dosažena, proto tak mkce pe-

chází jeho stín ve svtlo a živé

barvy v tlumené a mírné, že

jeho oko lplo na tom, aby ce-

lek inil správný dojem a vy-

jadoval hlavn to, co si on

myslel, co chtl vytvoiti. Rem-

brandt zachycoval lidi dýchající,

žijící, pohybující se všude kolem

nho, tvoiv z nich tak jako náš nesmrtelný Mánes

ku hanb naší dosud nedocenný, zanedbávaný, a tak,

jako to iní tsn se za nj adící náš mistr Aleš.

Blizounko podobizny s biretem, o níž jsem práv
mluvil, na samém konci loggie visí nyní zajímavý

obrázek Rembrandtv, snad jedna z nejmistrnjších jeho

prací »S tažený vl«. — Obrázek nelákající široké

vrstvy lidu, ale hlavn odborníky. Stažený vl visící

v dom ezníka, zjev snad dosti nechutný, byl vyma-

lován Rerabrandtem (v ase, jak toho choulostivý

model vyžadoval, v takovém svtle, prostoru vzdušném

a prohloubeném maluje maso, lj, mázdry, klouby)

takovým zpsobem, že nepsobí protivn, nýbrž sou-

ladn, aniž by ubráno b\lo dojmu pravdivosti.

Na tomto díle dokázal práv Rembrandt v nejvtší

míe, jaký byl umlec, vystihnuv na svém modelu

pouze malebnost a rázovitos a vynechav zcela od-

pornost a nechutnost. (V salonech paížských asto

jsem vidl obrazy, na nž lidé slabších jen nerv
s pocitem ošklivosti se mohli podívati a pec byly

dobe malovány, inily dojem pirozený, jenže byly

malovány emeslníky, v jichž oích odrážely se jen

všednost a hnus).

Míti ušlechtilou duši a zobrazovati krásn, nechci

íci cukrov a sladce, ale souladn, jest umlecké.

Pedmt jakýkoliv mže míti své krásy, jenže

každý lovk jich nevidí, nechápe a proto také neumí
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a nemže vyjáditi. A práv tento zpsob vidní a po-

chopení iní práci bu suchou nebo i sprostou a e-
meslnou anebo zajímavou, ušlechtilou a umleckou.
Proto též upozornil jsem na tento malý obrázek, látky

tak choulostivé, psobící souladn a co více, jsoucí

snad nejvirtuosnjší prací malískou, jakou kdy kdo

na svt až posud udlal. Co síly a lásky k svému
povolání jest v nm znázornno. (Na tomto díle lze

pozorovati, jak Rembrandt pochopiv jeho charakter

.visící tžký kus v hlubokém vzdušném pozadí« pe-
hlédl i s prostorem a maloval, celý z hrubá rázovit

naloživ a pak shora od trámu, na nmž visí, pes tlo

až ku hnátm rychle šel, instinktivn tu pozadí pro-

hloubiv, tam lj nasadil, šourem mázdry kápem petel,

tak že na nich i pod nimi sedlá krev jako granáty

sedí — a tesal a ladil v té mkké hmot loje, masa
a oste organicky vynívajících erstvých kostí, až

celý kus v dojmu skutenosti v prostoru ped ním
visel). A proto nevi-

díme žádné stopy prá.

ce nucené na tomto

velmistrovském díle, že

bylo malováno citov,

v úplném zapomenutí

na své okolí, zabráno

pouze v sebe, mluvící

k nám o lásce a umní.
A tato láska vane ze

všech prací jeho, touto

láskou prodchnuto jest

všechno dílo Rembrand-

tovo. V sále, tak zva-

ném tyhranném, kde

jest zase jeho vlastní

podobizna, již jako star-

ce s paletou v ruce a

bílou plátnou, splác-

nutou epikou na hla-

v, silná masitá stae-

cká hlava s lalochem,

hledící z hlubokého

temného pozadí, malo-

vaná pekrásn a p-
sobící neobyejn siln,

plna života a pesvd-
ující hloubky

;
naproti

má za sousedy dv po-

dobizny, muže a ženy,

u níž zvláš lze vidti

to jemné vystihnutí pi
zachování celku, to vy

stihnutí ženských tvar
líce, z nichž oi tak

mile hledí a od jejíchž

zlatisté pleti rty tak

krásn rmnné mkce
se odlišují.

Iv tmto adí se i obrázek : Dílna truhláova,
v níž truhlá pracuje u roztomile osvtleného okna, co

jeho žena v prosted jizby sedíc, dcko kojí, osvtlena

mírnými teplými paprsky slunka, vnikajícího do temné

velké dílny, v teplých stínech se prohlubující. O jakém

klidu a štstí vypravuje tento malinký obrázek, pi

svých rozmrech pec tak široce a vcn malovaný.

Jest to kus poesie, penešené z tch dávných dob, jíž

vtiskl mistr krásu do zlatých úst rodinného života,

kterou ona každému, kdo má cit a jí rozumí, vypravuje.

Zmíním se ješt o Uednících Emauzských,
setkavších se na hospod s Kristem po jeho z mrtvých

vstání jak tradice vypravuje. Jak prosti nký to výjev

a kterak mluví k srdci. Za stolem s bílým ubrouskem

a cínovými miskami v jednoduché jizb, sedí, oblie-

jem proti diváku Kristus, tvá bledou, zmuenou
zbožn pozdviženou, žehnaje v duchu chlebu, jehož

kehký proužek odlamuje. — Dva apoštolov, po-

cestní, sedící jeden po

pravé, druhý z levé

strany protisedícího

Krista, podle zpsobu
lámání poznávají v nm
s udivením svého mi-

stra. Z prava vchází

mladík s vjirazem leh-

ké zvdavosti ve mla-

dé, skoro ješt chlape-

cké tvái. Místnost jest

jednoduchá, s holými

stnami v duchu ho-

landském, ne tak dle

forem, nýbrž spíše dle

vzduchu, jímž dýše.

Osoby, jich pirozený

nenucený pohyb, tlu-

moící jich city — hla-

vy, zvláš Kristova a

sloužícího hocha pak

stoleek s malinkými

cínovými miskami až

ku slánece sklenné,

lehounce naznaené,

vše jest tak, pekrásn
malováno, tak mkce
pecházející, že mimo-

dk chápajíce veli-

kost prostoty a myšlení

Rembrandta v hluboké

úct skláníme ped ním

elo.

A proto, pro tyto

všechny vyjmenované

vlastnosti stojí Rem-

brandt jako mistr mi-

str, v ele dosavádní-

ho malíského svta.

M. ALEŠ.
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Pro tu svoji lidskou

prostotu, jasnost rozu-

mu, jednoduchost a

lásku k umní i lid-

stvu, jež mluví ze všech

jeho prací. Jeho díly

vane klid, duševní roz-

vaha, jasné oko — jistá

ruka, velé srdce.

Nikde i.i nho ne-

požni ujeme malicher-

nou snahu po titrném

úzkostlivém, mrtvém

okreslování linií, ni

vyhledávání barevných

místeek, jež bázliv

honem honem odkou-

kané penášel. On hle-

dí, pozoruje, dívá se na

život a dojem jeho ne-

chává procházet svou

krásnou, cítíc, ušlech-

tilou duší a pak jej

pochopený s láskou,

nhou a ohnm maluje.

Pejdu celou adu
krásných jeho prací,

z nichž o nejdležitj-

ších jsem se zmínil a

provodím vás k Velas-

quezovi jen málo v

Louvru zastoupenému.

Velasquez není sice

tak hluboký jako Rem-
brandt, ale maluje a

vidí skvostn.

Dv nejlepší jeho práce v Louvru, jedna — podo-

bizna Marie Theresie — holiky se širokým úesem,
v dlouhé logii umístné, druhá je podobizna dátka,
Marie Markéty, dcery Filipa IV., jsou pekrásné. Zvláš

pak poslednjší jest jedna z nejrozkošnji namalova-

ných hlaviek, jaké kdy kdo udlal.

Jest to blounká dtská tváika s plavými vlásky

a šedou sukénkou jednoduše malovanou jak jen Velas-

quez um] !

Ten pel erstvosti, jednoduchosti a lehkosti, s jakou

maloval, jak u starých tak u nových mistr zídka
kdy se vyskytuje, a jeho malba není koketní, není po-

ítána uchvátiti dojmem povrchní techniky, ba naopak

jest upímná, solidní a široká.

Jeho malby jako Rerhbrandtovy nejsou oárované,

pomalované kresby, ale promodelovaná, mkká, erstvá,

živá studia pírody jasn pochopené, s jemností barev

uchvacující, s jednoduchostí a snadností neobyejnou.

Tím pibližn vyjádil jsem nadání jeho a naznail

rozdíl mezi Rembrandtem. Le k vli delšímu pojed-

nání bylo by teba zajeti do Madridu, kde jsou prací

jeho pravé poklady.

— Franz Flals má
zde nkolik podobizen z

nichž uvedu obraz Ru-

bensea jeho ženy. Jsou

to protjšky. Zdrav
ervená tvá Ruben-

sova vyniká z pozadí

ponkud plochého a

suchého, ale jest ma-
lována i modelována
výborn. Podobizna

jeho ženy, bledé, dt-
mi unavené matky,

s mkkým, ídkým ma-
sem ve tvái a vy-

klenutým kostnatým

elem, potaženým pr-
svitnou kží jest pe-
krásná.

Mistrovská jedno-

duchost' a správnost’

jest vidt ze všeho, a
Franz Hals stává se

nkde v póse i ped-
nesu trochu šablono-

vitý. Jeho pednosti

ale jsou tak velké,

že adí se k mistrm
nejvtším. Na roven
j e mu a s i stojíHol-
b e i n. I tento má vlast-

nosti, jichž mistrovství

podmiuje. Zde v Lou-

vru jedna z nejpk-
njších jeho prací jest

podobizna starého muže s obliejem se strany a píšícího.

Oduševnlý profil muže výrazn a jednoduše na-

kreslený až k píšícím rukoum, jest mistrn kreslen,

pozorován a namalován na plochém ale roztomile

vzorkovaném sytém pozadí. Obrázek tento jest pravým
skvostem a vzorem podobizny, mající jen vady u Hol-

beina se opakující, z jeho povahy vyrostlé, to jest su-

chost a plochost.

Jinak podobizna tato jest mistrovským dílem prvého

ádu.
Na konci tohoto prvého oddílu naší procházky, ne-

mohu si odepíti na zpátení cest, v sále, kde krásný

Rembrandtv obraz »Zena v lázni « mající všechny hod-

noty Rembrandtovy — upozorniti ješt na jednoho

umlce, který mne mezi staršími v Louvru zajímá

velice, jest to Fraconard (1732 1806). Mám na

mysli hlavn jeden jeho obrázek z roztomilých jeho

prací, zvaný Koupající se ženy.
Fraconard maluje ženské tlo s láskou a znalostí

i kouzlem ve form i barv jako málo kdo. Jako

pravý mistr, smle nenucen žije v ladných pohybech,

FERDINAND= CHALOUPKA
ENGELMULLER. v LESE. =
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kyprých záících ženských tl, koupajících se v istém

vzduchu.

Jeho malba jest geniální a Fraconard jest umlec
istý jako kišál. Práce jeho nesou na sob pel duše

tvoitele
;
nejsou nikdy hledané, nastavované, utýrané,

To není hraní si s plátnem a barvami. U nho vždy

a všude jako šrou perel prochází stíbrná nit my-

šlénky vyjáditi krásu, ušlechtilost, poesii a soulad.

A kdo má tolik odvahy a lásky v krásné duši,

aby když pijde onen svtlý okamžik, kdy mysl jest

tak ista, oko zí tak jasn, schopen byl pearovat

mrtvou plochu anebo balvan hlíny v požitek božské

poesie, jako tento malý Fraconard?

To jsou jen srdce umlc velikých a lidí vyvinu-

tých, jichž plody duševní mluvit budou ku lidstvu za

všech názor a as, — nebo ony jsou tlumoitelé

snah vyšších, nadsvtských, idey lásky a krásy,

a záiti budou vždy jako paprsky slunce v duši pozo-

rovatele, lovka!

PAÍŽ. JAN DDINA.

PRAHA 1899. — souhrn zpráv a po-

vstí S POZNÁMKAMI VOLNÝCH SMR.
Manifest a. ní schze studentská. Pedná-
šky Klubu Mladých a pednáška v Um. Be-
sed. V minulém ísle zstali jsme dlužni vyplniti

rubriku o tom, jak o vcech staré Prahy jednáno bylo

v dob poslední. Ze studentské schze universitní (ref.

. 2. r. III.) zvolené studentské komité, poádalo na den

16. dubna na Žofín Manifestaní schzi
pro starou Prahu Žel; tch manifestujících bylo

práv z ad studentských tak málo, že nezbytno míti

za to, že studentstvo v celku je k záležitostem staré

a krásné Prahy docela apatické, jemu že nepirostly

k srdci zbytky minulé slavné Prahy — snad že pe-
mýšlí o tom, jak budovati památníky slávy nové. -

Program vyplnil p. arch. Štrba vcnou, klidnou eí,
v níž probral všecky ty dvody, které proti zacho-

vání starobylé Prahy uvádny bývají a vrcholil e
svou v tom, že práv zachování staré Prahy nejvíce

odpovídá hospodáským zájmm poplatník pražských.

P. Dr. L. Jeábek uvedl komentá všech tch hích, jež

za poslední doby na památkách pražských byly spáchá-

ny a jež ješt další ad záhubou hrozí, a rozebrav

návrh nového stavebního ádu, odvodoval
nkteré žádoucí zmny. P. Vil. M r š t í k slovy ohnivými,

provázenými souhlasem všech pítomných, krt po-

suzoval a odsuzoval jednání nynjší správy obce.

Schze zakonena pijetím resoluce, v níž protesto-

váno proti dosavádnímu hospodaení s památkami
pražskými od lidí, kteí jim rozumti nemohou, v níž

dále vítán nový stavební ád a žádáno, aby snmem
byla zvolena prozatímn zvláštní komisse pro ochranu

zájm, o nichž ve schzi bylo promluveno
;
konen

projeven úmysl poadatelstva bojovati pro vc Prahy
pi píštím zápase volebním. — —

SMRY

Vtší návštvy, pozornosti a zajisté i morálního

výsledku dostalo se pednáškám, jež uspoádal Klub
Mladých ve dnech 22., 28. a 29. dubna pak 2.

a 6. kvtna v sále eské techniky. »0 Praze staré
i nové« promluvili poadem architekt J. Fanta:
Slovo úvodní, Dr. B. Matjka: Praha stedovká,
architekt Kiženecký: Praha renesanní a ba-

rokní, architekt J. H e r a i n : Jak s památkami praž-

skými se hospodailo, architekt V. Miiller: Mo-
dernisování Prahy se šetením starého rázu. Z celého

programu zejmo, že šlo poadatelm o pednášky rázu

instruktivního — a pednášející této snaze vyhovli
mrou nejvtší. Úast professor na vysokých ško-

lách, studentstva a intelligent ze širšího obecenstva

byla velice slušná, což naproti úasti na oné schzi
Žofínské s potšením konstatovati dlužno. —

Snad aby se nezdálo, že v U. B. interess o starou Prahu

zanikl, poádal výtvarný odbor pednášku »0 archi-
tektonickém rázu mst se zvláštním ze-
telem na starou Prahu«, ku kterémuž úelu »zí-

skal« p. arch. Osv. Polívku. Nkterým nedvivým
lidem zdálo se, že naopak p. arch. získal výtvarný od-

bor — o emž nám tuto tžko rozhodovati, protože ne-

jsme dosti informováni, kdo za Um. Besedou stojí nebo

za kým stojí ona. Pozoruhodno je, že pednáška pro

zvané urena práv na týž den, co pednášel arch. Fanta

v technice. Konkurrovala tu U. B. s Klubem Mladjích,

nebo jiná píina diktovala poadatelm tože datum a

touž hodinu? — Pro obyejné leny U. B. opakována
táž pednáška na zí tí. — Pednášející založiv svoji

akademickou úvahu na základech co nejširších, snažil

se sviti vybranému posluchastvu veškery své v-
domosti o statistice velkých mst evropských, o zaklá-

dání mst staro- i stedovku, o tom, co napsal kdysi

Alberti, Vitruvius, Fillaretti a j., o tom, mnoholi zmn
pestátí bylo chrámu sv. Petra v ím a jak zam-
ovány byly tvary námstí, na nmž tento velechrám

stojí, o tom, jak jiná námstí íma a jiných mst
Itálie jsou založena a upravena atd. atd. Pan pedná-
šející po tíhodinné pednášce litoval, že pro nedo-

statek asu nemže probrati látku, již by mu neko-

nená ada na slovo vzatých muž v tomto ohledu

poskytnouti mohla — a pro níž se ku » zvláštnímu

zeteli na starou Prahu « dostati nemohl. Le ne do-

cela — dostal se k té naší staré, zubožené, o své

historické domy a prostranství olupované Praze pece
a sice postupem vt následovných • »Shrneme-li všecko

co jsme tuto slyšeli, lehko mžeme seznati, jaké v-
domosti a mnoho-li materiálu (p. arch. demonstroval

také nkteré plány a pohledy mst skioptikem
: pozn. r.)

musí míti architekt pohromad, má-li se ešením archi-

tektonické úpravy msta zabývati — — pihlédneme-li

pak zvlášt ku Praze, vidíme, že ona má velice mnoho
cenných památek a to hlavn z doby barokní, staveb

to Dienzenhofferových, jenž také mnoho vdl a mnoho
cestoval nejen po Itálii a Anglii, ale snad také i po

Španlsku — — mnohé z tchto staveb ekají na úpravu



J. ÚPKKA. NA JAE.

svého okolí, pipomínám sv. Mikuláše na St. Mst —
- Bolestn se mne dotýkaly boje poslední za starou

Prahu vedené — — musíme pece uznati, že co ne-

dailo se v minulosti papežm a králm (v rozluštní a

úprav jistých ástí mst; pozn. red.), nemže se bez

obtíží zdaiti nám — k tomu je poteba svornosti

(z í strany? Pozn. red.). Doufám, že minou boje a

že se nám velké práce úpravy Prahy podaí !« —
Veliká ást, jak jsme již pravili »vybraného«

obecenstva, nedokala se závrených slov »se zvlášt-

ním zetelem na starou Prahu« pednesených — byli

to pani obecní starší, kteí nejprvé po tm ze sálu se

vytráceli. — Nešetrní ! Což pak nevdli pro koho
hlavn se tam pednášelo? —

Prvou a snad i druhých pt schzí považovala slavná

mstská rada za útok na svoji est a dobré jméno;
proto k návrhu pana starosty vzato na petes, ne-

mlo-li by se proti tomu eliti vydáním obranné bro-

žury. — Z brožury sešlo, za to tílená komisse má
uvažovati, jak podobným nájezdm eliti. Máme pro ni

tyto radjr, aby je na patiném míst doporuila : Mi-

lo váti tu sirou Královnu a netrhati s ní docela zbytky

jejího hávu, již dosti sedraného, — hledati zpsob, jak

vyhov ti návrhm povolaných zastanc její a

ne hledati spsob, jak uhlasovati každou dobrou

snahu, — prvé rozumti a pak teprvé pro voz o-

vati samosprávu. — — ls —

M usejní spolek »vela áslavská« v á-
slavi v ádné valné hromad své dne 28./V. t. r.

projevil souhlas svj s resolucemi k zachování staro-

bylého rázu Prahy smujícími a vznesl k sl. mst.
rad pražské žádost, aby, pihlížejíc ku projevm
veškeré eské veejnosti, neopomíjela o zachováni

historického rázu Prahy pln peovati, aby veškeru

snahu a péi pi každé úprav jednotlivých ástí

msta k historickému rázu zetel obracela.
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= PAÍŽSKY SALON ROKU 1899.=
Oba Salony jsou letos již podruhé pohromad

v ohromném paláci stroj, jehož šíka je 150 krok,
délka 500 krok. CHAMP MARS ítá 2706 ísel ve 32

sálech, CHAMP ELISÉ 5 1 52 ísel ve 52 sálech. Ohromné
nádvoí upraveno v park pro sochaství.

Ponu salonem CHAMP MARS, salonem svobodných,

a skoním ponkud copaským salonem Champs Elisé.

Copaským proto, že v Salon Champs Elisé

se soudí asto podle kabátu a nikoliv podle toho,

j^ké jest dílo.

Letos na píklad GEROMUV špatný obraz visí na

krásném míst, ímž tím více bije do oí, jinde pak
krásný obraz sl. DUFAU, dekorativní pole jest zastren

nespravedliv vysoko. Z tch a podobných dvod a

pak že v celku kulhá daleko za menším, ale rázovi-

tjším a hlubším svým sousedem, béu z prvá Salon

Champs Mars.

Salon Champs Elisé udílí medaile, Champs Mars
nic; tím zpsobem schází se v Champs Mars umlci,
již netouží po medailích, ale jdou vtším dílem za

cílem ist umleckým. Ovšem že výjimky jsou všude.

Vypíšu jen krátce a co nejstrunji nejlepší jeho díla.

GASTON LATOUCPIE. Jeho nkolik obrázk jest zlatým

bodem celé výstavy. Jsou to pravé umlecké skvosty.

Nikdo na celé výstav nerovná se koloritu a poesii

jeho obrazv. První

Vzpomínka z Ver-

sailles. Basén se sku-

pinou bronzovou v

prosted, z níž nízký M. ALEŠ.
vodotrysk pní, u

skupiny z vody vy-

stupuje díví poprsí

a kol plují bílé la-

but. Obraz jest za-

plaven zlatistým

svtlem plynoucím

od pozadí zlatých

strom. Odráží se ve

vod a vynechává

jen jemn do flalova

blounké silhuety

labutí, poprsí díví-

ho tla a lehoun-

kou pnu vodo-

trysku.

Druhý » Zvoníci.

«

Na pozadí barevné-

ho okna vže mkce
kreslí se ti posta-

vy Bretoc, dvou

žen a muže, rozhou-

pávající zvon, od

nhož visí ti pro-

vazy. Staré barevné

okno kouzlí a plní vzduch mkkým jasem, v nmž
postavy záí, zachyceny malebn i realisticky. Obrysy

tabulek svítí živ a mkce rýsuje se v nich kamenný
rám gotický.

Tetí studie dvete v bílém mušelínu sedící v za-

hradním kesle. Jest nazván: »Jaro.« Ruka podpo-

rující elo zakrývá celý obliej, na právo chumá
ržových, z leva bílých kalinových kvt mkce splývá

se zelení, v níž jen úzkým proužkem tryská paprsek

slunce. Mimo tchto tí jeden obraz pedstavující

lun v páe a mlze plný lidí, ponkud tžký, ale pe-

krásn sladný a ti malinké studie z parku a zámku
Versailles. Tžko líit práce tyto slovy. Jsou to prý-

štící melodie odstín, píroda odrážející se v jemné

duši umlce pravého, jest to harfa, jejíž každý akord

vplývá zrovna do srdce. Tžko odcházím od nich a

znovu a znovu se vracím, abych je vidl ty krásné a

pekrásné obrazy a lituji, že ty nejsi zde, abys se

mohl jimi se mnou kochat a je milovat. Zel, že ne-

jsem bohat, abych je mohl koupit a poslat Vám domu.

Pak pivádí mne v pravé nadšení ti podobizny

na jednom plátn, ZULOAGA IGN. Dv mladé Španlky

v erných šatech s vysokým krajkovým úesem (krajky

splývají až po pás). Na fialové obloze svítí svými ku-

latými pobledlými kyprými oblieji. Po levé stojí muž
zahalen v pláš a chrt. Dívka stojící v prosted obrazu

jest nejdokonalejší. Žlutý kvt v úesu a nad levým

prsem odráží tím

více postavy od

vzdušného fialového

pozadí oblohy. Ob-

SKIZZA. raz jest hotová sku-

tenost. Z korálo-

vých rtík prosvítají

v úsmvu zuby. Vše

jest malováno lehce,

s jistotou a elegancí

pirozenou a mist

rovskou. Zde stojí

pede mnou a vábí

mne zrovna abych

klobouk smekl. Le-

vou rukou zapena
v bok s blýštícíma

hndýma oima na

mne hledící. — Její

postava jest živá,

dýchající, od er-

ných brv, prs, bo-

k, prosté erné suk-

n až ku špice vy-

kukující malé lakýr-

ky. Po pravé stojí'

dve menší, taktéž

ustrojené, podíze-

njší ponkud, z dru-

hé muž s rudou tváí,
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s kloboukem na hlav. To jsou dva misti, kteí

vylítli vysoko nahoru jako dva sokoli.

Za nimi adí se mistrovské práce druhé. (Vybírám

jen práce nejvýtenjší. Nehledím na jména, jsou-li

slavna i ne a uvádím nkterá známá jen k vli po-

rovnání. Chodím bez katalogu, zaznamenám íslo a

popíši obraz. Doma pak jej najdu dle jména
;
tak

jedin jest to spravedlivé.)

BESNARD. Slavný Besnard má zde tentokrát jen n-
kolik dekorativních prací, dle nichž, kdo jej nezná,

nemže o nm soudit a proto jej pejdu ponechávaje

si jej na jindy.

ALEXANDR též jindy velmi etn zastoupený, letos

vystavuje podobiznu dámy zbžn malovanou, z níž

ovšem mistr se pozná.

Za to MELCHERS G. má zde ti obrázky, z nichž

vyniká veliká podobizna mladého muže (lorda Roberta

D.) v modrém soukenném plášti, širokých spodcích,

žlutých kamaších a botech. Navléká si stoje na levou

luku, v níž drží klobouk, rukavici a hledí prost, pi-

rozen ped se. Pozadí jest ze konící ímsou na

níž postaveny vásy. Postava jest volná, siln malovaná,

nejásá barvami, ale pesvduje, jest solidní velká

v modelaci i postoji a vyniká daleko nad jiné práce

téhož umlce.

J. E. BLANCHE. 4 podobizny. Blanche jest výborný

portrétista; v barv jest sice trochu pitemnlý, ale

jinak vystihuje u svých podobizen ráz, pohled i pósu.

Jeho podobizny jsou genrovit nenucené figury s ži-

vým, skuteným pohledem i pohybem. Cituji pouze

velkou podobiznu pána sedícího v zahradním kesle

vedle mladé dámy sklonné nžn do profilu v er-

vených tmavých šatech. Pán s masitým obliejem,

kozí bradou, modrýma velkýma oima mkce se kouká

trošku ve zkratku ven z obrazu, ruku v rukavice

položenou na levém opradle, nohu pes nohu. Jest

doma. Vedle mladá žena dýše kouzlem, pvabem
skromné dámy.

Mimo tchto jest zde celá ada jeho krásných prací,

studií a podobizen, mezi nimiž i pod. J. Chereta. Není

mou vinou, že jsou to výhradn podobizny, jež takka
nejvtší ást nejlepších prací zaujímají. K vli zmn
vsouvám mezi n bizarní obrázky VEBERA J. (Fran-

couz). Má zde nkolik genr v pírod malovaných,

ženské v zahrad dosti hezké, trochu ostré v barv.

Pkný jest malý obrázek, »Domy mají oblieje«. Dv-
átko rozbilo džbán u fontány a tu ve strachu vidí,

jak všechny chalupy, domky a vže vísky na stráni

ozáené ervánky mají oi vypoulené, dostaly nosy a

ústa otevená
;

vedle pak vtší ale slabší obrázek

zápas žen v Devonshire. Dv nahé ženy, silná blondýnka

pevn rozkroená, pravou ruku zapenou v bok, ústa

sevená, škrtí levým loktem k boku štíhlejší bru-

netku s podlitýma oima, jež ruce má zavinuty kol

silného pasu soupeky. Kolem z erveno-hndého po-

zadí vykukují chechtající se zpitvoeniny bab; scéna

jest živá, mluvící, ale provedení mlké.

DAGNAN BOUVERET. Podobizna dvete sedícího ve

žluté lenošce; loktem podepené o koleno pes druhé

peložené, rukou lehounce si bradu podpírá. Jest

velice vypracována i vymodelována, psobí suše a

jako by byla žlutým prachem zahalena; nelze ji

srovnat nijak s mistrovskými pracemi podobizen uve-

dených.

Daleko slabší a prázdnjší pak jsou práce

A. F. ROLLA, vzpomínka na položení základu mostu

Alexandra III. a pak jeho dv podobizny s umle sm-
lými prázdnými tahy šttce, naervenalými tváemi,

komediantsky šviháckou pósou a prázdným, omalova-

ným plochým pozadím. Jak naproti tomu pravdiv a

upímn s celým srdcem a vlí malovány jsou podo-

bizny a genry malíe H.J.E. EVENOPOEL (Nica) trochu

tžké nkdy v barv, ale tím dkladnjší v kresb
i modelaci. Podobizna mladého muže v erném úboru

s bílou vestou na erveném brokátovém pozadí. Pósa,

výraz, vše jest pirozené. A harmonie jest ponkud
drsná, psobí lahodn, jist. Také malá studie pla-

vého hošíka z profilu mistrn kreslená, siln a mkce
modelovaná a jiné podobizny; zajímavý a plný pravdy

jest i genre prodava drbeže u vozíku s rukama
v kapsách v pozadí s figurkou z ulice. S levé pak ti

rekruti v modrých pláštích jdou do obrazu. A trochu

drsné a tžkopádné, vše jest jist vidno a cítno a pro-

zrazuje mistrovu zralou, silnou, velou duši.

FLANDRIN J. pak jest výstedn drsný a tžký, ale

neobyejn solidní a korektní. Velká podobizna mla-

dého malíe v širokých sametových spodcích, v pravé

ruce dýmku, druhou v kapse, stojí na jistou dálku

jako živá. Též druhá podobizna dámy v ržovém
županu, miskou s ovocem v ruce, má tytéž vlast-

nosti. Duše Flandrinova jest drsná hodn, ale po-

ctivá, upímná, silná a jako diamant, jehož hrany jen

málo teba obrousit, aby byl z nho pravý drahoham.

Totéž prozrazují neobyejn vrné silhouety osob

a barvy jich i jejich okolí. Ponkud jemnji a erst-

vji jsou malovány zátiší a kvtiny AYRTONA. (Na

plátn kídovém jak Flandrin). Jeho rže mají pel a

živou nádheru kvt, zralé fíky a víno, broskve, me-
louny jsou neobyejn plasticky a realisticky podány.

Jaký jest to rozdíl v nazírání, jaký pokrok, jaká re-

voluce jásá z tchto obraz nových, erstvých, silných

jako píroda sama. To nejsou umounné a vypiplané

hrozny a kvty starých komponovaných obraz ! Život,

pravda a krása jsou tuto teba, jak pravím, v trochu

drsném šat. Nic nevadí, jen když to jde k srdci.

SEBASOUE pointalista. Dobré krajinky i figurky,

siln vyjádené v masse i barv.

Zajímavé, pevn kreslené a ušlechtilé jsou pastely

BRESLAU (L. K.) (Švýcarka). Jsou více kreslené než

malované, plné rázovitosti, mistrovsky modelované,

dýšící životem.

Výborná jest podobizna dámy po kolena v je-

zdeckých šatech, ruce na zad, s tírohým kloboukem
na hlav, jak jest plna karakteru. A což rozkošná
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nevinná hlavika s modrýma oima sedícího dvete,

již druhá starší fialový vneek váže do plavých vlas.

1 malá pastelka další, dv modistky u svých klobouk.
— V tchto pracích jest vidt nejen ruka ovládající

snadn zpsob provedení, ale hlavn umlecky cítící

krásná duše ženy, jež vystihuje ženskost pímo ideáln

a pece prostince a neobyejn zeteln.

THAULOV má zde z kolekce vystavené u George

Petit dva obrázky: moe a stromy, vrhající stíny v noci.

Jsou to dv práce, jež nešastn jeho suchost ukazují,

takže zvlnné kalné moe vypadá jako balvany a noc

vypadá ponkud vypraná.

BERAUD má zde nkolik svých malých genr, které

jsou dosti živé, ale nejde za cílem ist umleckým,

nýbrž koketuje a láká svými sleinkami bohaté kupce.

Za to jist ovládá své podobizny a formy vy-

táhlých aristokratických sleinek.

GANDARAA. (z Paíže). Jest ponkud útlejší než

Alexander, ponkud temný v barv, ale jednoduchý,

jistý, svižný a elegantní v póse i barv. Má zde velké

ti podobizny dam, z nichž podobizna dámy v bílém

klobouku s okrouhlou tváikou,

pknými ústy a tmav šedým za-

hndlým oblekem pipínající si

jemnýma rukama roztomile rži

k pasu, jest velice jednoduchá,

velice elegantní, v kresb, mode-

laci i barv, jež ponkud má ton

starších mistr jako Velasqueza

ponkud zašlého.

AMAN JEAN tentokrát má vci
dosti slabé.

SIMON. Velký obraz ponkud
suchý : zápas na venkov v poli.

Ale výborný obraz podobizny

pti pán, vzdušný, silný, velice

jednoduše a syt malovaný, mist-

rovská práce.

MEUNIER vystavil nkolik o-

braz, píliš opakujících motiv, za-

koupený v loni pro Luxemburg.

Žádný pak z nich tento pedešlý

nedostihuje, jsou neobyejn siln

modelované, tak že psobí jako

panoráma, postrádají sytosti a

harmonie.

PRINET. Ti obrázky. Partie

trictracu. Dve u stolku hracího

se starším pánem
;

vel ce jedno-

duše, siln malováno. Pak studie

dámy ležící na pohovce a nkolik
studií moe. Jest jednoduchý a

silný, svže maluje.

PUVIS de CHAVANNES podo-

biznu dámy v erném šatjednoduše

bled malovanou psobící na šedém

pozadí neobyejn mile harmo-

nicky a vážn. Žel, že pod jeho prací je veliká zlatá

palma náležející mrtvému.

Ze socha poznamenávám prozatím jenom RODINA
Evu, figuru v bronzu nedokonenou (myslím), silnou,

tžkou ženskou postavu, zakrývající sklonnou hlavu
levou rukou, pravou stranu hlavy s uchem, jež za-

chycuje hlas Hospodina. Stud a hanba — volá celý

její zjev, dosti surový, pipomínající doby primitivní.

Rodinova Eva jest velkou básní, vyjádenou siln
psychologicky celým pohybem zastavivší se ženy, jež

nejradji by se propadla kamsi. I technicky jest mistrov-

ským dílem, jež nemá v reálnosti soupee.

J. DDINA.
PALERIE MIETKE VE VÍDNI.*) PIDRUŽENÁ KO-
LJ lekce » nmeckých akvarelist« obsahovala adu
prací renomovaných jmen, jež by u nás dlala parádu,
celkem však nic zvláštního. Vytáhneme-li už jednou
z Prahy toužíme a také ekáme vždy nco, co by
v nás nechalo njaký posilující dojem a proto ten

požadavek — který však není z domácí zmlsanosíi.

Nejlepšími ísly zastoupeni Liebermann, Leistikov, Dill,

Skarbina, Bartels a L. Dettmann
kolekcí krajin, tentokrát romanti-

ckých partií starých vili, jich

schodiš a teras z Riviery, vše

lehce svže pedneseno, dojmy se

neopakují, a na nkterých kusech
tam kde slunce svými posledními

rudými paprsky barví bárkou
mírn zvlnnou vodu — tam si

Dettmann zahýil barvami Jsou

zde ti takové skvostné kusy
z Riviery. Soused jeho F. Stáhl

má stále i tentokráte na dvou
vystavených pracech vždy týž

fialový kolorit. »Msíná noc u

Neapole« je skvostná práce

W. Hamachera, s jistotou ped-
nesu a silou barvy vystihuje vý-

born v rozmrné akvarele s pl-

nou pesvdivostí bájný klid

mohutného moe. - Kolekce 46
kreseb z »Jugend« má v sob
mnoho zajímavého a svžího.

Jsou to ovšem vci vybrané,

vzdor tomu je vidt že mezi tmi
lidmi kol »Jugend« je nkolik
dobrých hoch, již mají nco svého.

Nejsou to lidé, kteí sedí v ate-

lierech a moí se dle modelu,

ne, chodí po ulicích a všude,

kde život veejný, oficielní té pi-

tvornéchásky i intimní toho nej-

*) Dokonení ku referátu o výsta-

v Schwaigrovš ve Vídni jež bylo z mi-

nulého ísla nedostatkem místa od-

íznuto.ST. SUCHARDA. MADONNA.



poslednjšího lovka, pro vše mají svj zájem i svoji

metlu. Znamená vše jich bystré oko, jež vždy s trpkým

humorem pohlíží na vše zdánliv lesklé, vážné i mali-

cherné, zkrátka v umní tchto dobrovolných kontrolor

zrcadlí se celý dnešní život. Jich pednes nkolika nej-

jednoduššími pro laika zdánliv drsnými prostedky do-

sahuje nejvtšího úinku, velká karakteristika a smysl

pro zjednodušenou dekorativnost jsou tmto lidem vlastní.

Nejlépe jsou zastoupeni A. Jank, Bruno Paul, Ross-

mann a R. Wilke, otcem skupiny této, jež vlastn vy-

rostla v Nmecku v »Simplicissimu« je výborný Th.

Heine. — en—

MAROLDOVA VÝSTAVA, POÁDANÁ V PLZNI

péí místního Uml. prm. musea a hlavn pii-
nním architekta Josefa Skorpila, presentuje se velice

vkusn a pehledn. Pevezena sem vtšina vystave-

ného o výstav pražské, doplnna hlavn reprodukcemi

a publikacemi cizími. Poádatelm podailo se získati

3 originály z majetku »Fliegende Blátter«, jež adí se

k nejlepším. Celkem vystaveno na 300 originál, z tch
19 kus v Praze nevystavených, a 144 reprodukcí,

jimiž doplují se význané práce Maroldovy. A po-

adatelé ujali se výstavy a popularisování všemi pro-

stedky, pec výsledek zstává za snahou. »Královské«

Plzn P. T. publikum zachovalo se docela »plzesky«.
Návštva a slabá, klesá dále a poet zakoupených
vcí nestojí za registrování. Takový výsledek v nej-

bohatším mst eském, a te pjde výstava dále

eským krajem.

T/RAJINSKOU UMLECKOU VÝSTAVKU V JIND-
-**- ichov Hradci projektují na msíc srpen stu-

denti hradetí za úelem popularisování umní po

eském venkov. — Výlohy za dopravu a pojistné

hradí výstavní komitét. — Práce, jež z Prahy spolen
zaslány býtí mají, pihlášeny butež do 15. ervence
panu Miloslavu Rybákovi, Spál. ul. 33., II. p.

DRÁŽANSKÉ GALLERIE. V úedním katalogu

gallerie drážanské z roku 1896. doítáme se

v úvodní historické stati následujících zpráv o naku-

pování obraz v Cechách : »V nejbližším sousedství

Saska byly Cechy hlavním nalezištm (Hauptfund-

grube) starých maleb. Prvním zprostedkovatelem byl

J. G. Riedel, rozený Cech, jenž r. 1739 za dvorního

malíe do Drážan povolán byl. Zakoupil hrabcí

Waldštýnskou sbírku, která obsahovala 268 obraz,

jež za 22 000 zl. v majetek saského dvora pešly
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a pod vedením Riedela v kvtnu 1741 šastn z Duch-

cova pes hranice pevezeny byly. Mezi nimi nalé-

zaly se: mistrovské dílo Vermeera van Delftse c. 1335,

naše ob malé podobizny od Frans Halse . 1358

a 1359, podobizna obrnnce od Van Dýka . 1026.

V r. 1742 získal Riedel 84 obraz v Praze, mezi

nimiž ku p. mužskou podobiznu od Mirewelta 6. 1318

a velké zátiší od Snyderse. Též v následujících létech po-

tom hrají nákupy z Prahy jistou roli v seznamech gallerie.

Však nejdležitjší koist pišla teprve v létech

1718-1749 za zprostedkování Pietra Guarientiho, jenž

jak se zdá u píležitosti této použil pseudonymu Pla-

cido Gialdi. Bylo tehda 69 obraz císaské
Gallerie v Praze za 50.000 tolar zakoupeno a do

Drážan pevezeno; mezi tmi ku p. skvostná honba

na svin od Rubense . 962 a oba Van Dykovi pi-

pisované portréty krále Karla anglického a manželky

jeho Henrietty francouzské . 1034 a 1038.

Z téhož katalogu dovídáme se, že mají v Dráž-

anech 6 obraz od K. Skréty.

\7E ŠVÉDSKU ZALOŽENA BYLA SPOLENOST
* pátel runích umní, která si obrala za úkol

chránit lidový, istý styl umlecký, projevující se v do-

máckém prmyslu. V msíníku »Artist« (bezen) refe-

ruje o tom S. Frykaholm. Píše: Špatný vkus, který se

po celé zemi rozšíil zízením továren uprosted našeho

století, nie pomalu, ale vytrvale všechen dívjší do-

mácký prmysl (home-industry), konen vzbudil obavy

mnohých umleckých duší, které s hlubokou lítostí

vidly, jak ryzí malebný sloh, vlastní této zemi, zcela

mizí ped špatnými nmeckými výrobky továrními.

Pan Kulle, umlec a rodák z kraje Scania, kterýž kraj

býval kdysi obzvláš bohat domáckým prmyslem,

stal se hlavním hlasatelem myšlénky, aby spící umní
bylo vzkíšeno. Pro pelivé studium tchto polozapo-

menutých method a pro horlivé sbírání tchto starých

pozstatkv umlecké doby zaslouží si pan Kulle,

dnes už nebožtík, na vždy nejpednjší místo v d-
jinách znovuzrození národního citu a vkusu. Vlivem

jeho vzbuzen byl v paní Adlersparreové, známé spiso-

vatelce a energické pracovnici, snažící se o rozvoj

všech odvtví ženské práce, zájem o toto staré pole

ženské podnikavosti a brzy podailo se jí spsobiti

umlecké hnutí. Založena spolenost pod její ochranou,

nazvaná »Pátelé runích umní«, jejíž heslem je

»Pstovati domácký prmysl, národní tradice, um-
leckou práci.

«

V KNIZE W. M. ROSSETTIHO, (BRATRA ZNÁ-
mého geniálního básníka a malíe ze skupiny

praerafaelitské, Danteho Gabriela) nadepsané »Ros-

setti, Ruskin and Pre-Raphaelitism« (G. Allen, London,

10 s., 6 d.) je množství zajímavých rt, jež velkého

umlce vyliují jako lovka; líení autorovo opírá se

o dopisy a zápisky malíe Forda Madoxa-Browna. D.

G. Rossetti jako lovk nevypadá ve svtle tchto do-

kument zrovna pízniv
;
zvláš vedle Ruskina, jehož

vášní bylo ze všech sil lidi obšastovat, odráží se jeho

svrchované sobectví; nekonal nikdy nieho, le pouze

to, co ho zajímalo; tento základní rozdíl mezi obma
skrýval se s poátku na as upímným pátelstvím a ob-

divem, ale konen vystoupil zcela zeteln. F. Madox-
Brown zapsal do svého denníku, když Rossetti ma-

loval svj obraz »Nalezena« v atelieru Brownove : »Po

celou tu dobu bydlil Rossetti u mne, zabavoval mne
povídáním až do ty hodin odpoledne, nkdy celou

noc maloval, u snídan pekládával znlky, pracoval

velice houževnat a neudlal nic. Když se napovídal,

se jeho sily byly, zmocuje se ho zloba a nevrlost,

popírá všechno, a když ho nkdo rozdráždí, stává se

trpce po svém spsob saikasiickým, ale nikdy není

úpln nepíjemný ani nesnesitelný. — Vidl jsem tele

Gabrielovo (totiž na obraze ».\T alezena«. Red.), pe-
krásné, ale náramn se zdlouhav rodí. Nekonené
opravy, ze dne na den nevidíš patrnjšího pokroku,

- a po celou dobu on nosí mj zimník, jehož sám
potebuju, krom stravy a neomezené spoteby terpen-

tinu!« »Dnes ráno, když Gabriel ješt nedodlal svj vz
(z téhož obrazu) a docela nenucen mluvil o »ješt

nkolik dnech«, a je u mne už od 1. listopadu, a zdá

se, nepozoruje žádných pokyn . . . ,
a Emma pijde

za týden nebo za dv nedle do kouta, a on má roz-

házenou postel na podlaze v pokoji už celý týden,

a nevstává dív než v jedenáct — mimo to, že moje

peníze se scvrkly na 2 libry 12 sh., 6 d., a musejí

vydržet do 20. ledna: ékl jsem mu šetrn, že musí

jít, nebo veer jezdit dom omnibusem. To prý by

bylo luze nákladné ! ekl jsem mu, že mže jezdit do

práce ráno a veer dom pšky. Na to prý jaktživ

ani nevzpomene! A tak pro nynjšek odešel«. — Jindy

zaznamenal Brown : »Vera jsem veeel u Rossettiv.

Ovšem Gabriel, který mne pozval sám, dom nepišel.

«

- Vným thematem dopisv i denníku Brownova je

neustálý Rossettiv nedostatek ><plechu« (penz). Zde

charakteristický úryvek : »Milý Browne, mnohokrát Vám
upímn dkuju za tu podstatnou podporu mé mysli

ve form onoho plechu. Neml jsem ani zdání, že jste

tak monumentální charakter, abyste mohl mít bankée
— nebezpené odhalení, Browne !« — Vydlužené

peníze ovšem nerad vracel. Brown zaznamenal:

»Gabriel byl takový švihák, jakého jsem co živ nevi-

dl, ale vypadal opravdu skvle, vše na nm bylo

dokonale vkusné, krom bot; potrvá njaký as, než

se dostane tak daleko. Jinak jeho hndý oblek byl

vysoce moderní, vypadal pkn jako gentleman, mluvil,

že si koupí hodinky, ale o tom, aby mn splatil mých
15 liber šterlink, nemluvil !«

\T »PANU « ROZKLÁDAL NEDÁVNO PAUL SIGNAC o

* cílech o zámrech novoimpressionismu. Pod tímto náz-

vem vystoupila r. 1886. skupina francouzských malí,
G. Seurat, Camille a Lucien Pissarové, P. Signac a j..

dnes hlásí se k této malíské frakci Cross, Petitjean,

.Lue, Theo de Rysselberghe a j. Novoimpressionisté

chtjí pokraovat ve hnutí koloris ti ck ém, které

v našem vku pronikavji a prudeji, než kdy ped
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tím nastoupil) na místo fáse konturové; staví se

tam, kde pestal Delacroix
;

usilují o nejvtší stupo-

váni svítivosti, intensivnjší barvitost a harmonický

dojem celkový; k tomu cíli vytvoili si zvláštní tech-

niku : aby silnji než posud vykoistili procesu míšení

barev, jenž odbývá se v oku pozorovatelov, patí-li

na isté barvy, oni barvy sami rozkládají; kdežto dív

byly barvy nanášeny v ploše, novoimpressionisté kladou

je vedle sebe v barvitých bodech a oekávají z to-

hoto spsobu vtší životnost a ostejší psobení kon-

trast
;

nepokládají za dobré, aby barevné plochy

opravdu do sebe pecházely, protože z jisté vzdále-

nosti od obrazu dje se toto spojování barev v oku

pozorovatelov mnohem pirozenji, barvy nabývají

vtší síly a svžesti.

Novoimpressionisté j
sou nepáteli všech barev

tak zvaných špinavých, rovnž jako staví se proti

manýe nkterých novodobých malí, kteí svým

obrazm dávají stále totéž jednotné zabarvení, kp.

proti šedi Whistlerov, proti erni Ribotov a j.

lMRTÍ. JOSEF KLIMEŠ,
U socha, narozen 1875

ve Vraném na Morav,
absolvent školy prof. Klou-

ka, zemel v Paíži 3. ervna.

Nadjný talent, jeden z

nejlepších žák prof. Klouka,
odebral se za úelem dalšího

svého vzdlaní do Paíže, aby

tam pi soukromém studiu

umní své samostatnou prací

zdokonalil. Sám pracoval v

oboru dekorativního socha-

ství s velikými úspchy a bá-

jenou plodností. — Je to

po F. Hoškovi druhý pípad,

kdy podlehla síla, do níž kla-

deny ty nejvtší nadje, v o-

kamžiku kdy opouštla dílnu

svého uitele, aby samostatn

razila si cestu. Nkteré z prací

jeho uveejnny byly v mi-

nulém roníku V. S. Práce

poslední, pokud získati se

dají, pineseme píšt.

B
ronzovou pamtní
DESKU UVEEJNNOU

na sl. 410. modeloval pro

msto Klatovy Prokop Nová-

ek a lila firma L. Schifauer

v Klatovech.

ÝSLEDEK SOUTŽE V.

* SMRU na dekorativní

linky a doplky pro »V. S.«

setkal se s neoekávaným,
jak kvantitativním tak i

kvantitativním výsledkem.

Celkem došlo 17 návrh na doplky a 52 návrhy

na linky. Do jury zvoleni byli konkurujícími ; J. Preisler

a V. Županský, redakci zastupoval K. L. Klusáek.
Návrhm na doplky nemohla býti žádná z cen pi-

souzena, ponvadž žádný z nich nesnesl by žádoucího

zmenšení k pouhému vyplnní ádkových mezer v tisku

V. S.
;
k uveejnní ve vtším mítku, pípadn jako

vignety, vyhlédnuty návrhy: s trojnásobnou vlnitou

arou, « »J. B.,« se » štítkem s oteveným kruhem«
(tyry) a dva návrhy bez hesla. Píslušných obnos
na tuto konkurrenci pipadajících užito pak jako 3.

a 4. ceny na linky dekorativní, o nichž rozhodnuto :

Cena I. heslu »Marony« (pí. Boudová) jako nej-

lepší vci s použitím naturalistického motivu, II. cena
heslu » t i vlnité áry« (p. Beneš) jako nejlepší

vci stylisované, III. cena heslu » ?« (pí. Boudová),

IV. cena heslu »T o všecko z lásky« (p. Ivalen-

dovský). estná uznání pisouzena návrhm s hesly :

»Národní jablíko, « »Cervená hvzda, « »Se srdcem
divno hrát,« »Dva trojúhelníky, « »Trojnásobná vlnitá

ára« (ti návrhy), »Troj-

úhelník« (dva návrhy), »S«.

K reprodukci ve V. S. reser-

vovány návrhy: »In vino

veritas,« »Hm,« »Chrpa«
»I,« »S . . B . .,« » Štítek

s oteveným kruhem « (linka

vodorovná).

Píští íslo V. S. nepi-

nese tentokráte soubor re-

dukcí prací vyznamenaných,
nýbrž bude jich použito po-

stupn k výzdob jednotlivých

ísel.

= BIBLIOGRAFIE. =
DEVORYTECKÉ UM-

ní Žaponc od jakživa budilo

pozornost svou zvláštní me-

thodou. O této method de-
vorytectví žaponského vydal

nedávno instruktivní knížku

výborný znalec umní, vy-

davatel msíníku anglického

»The Studio, « CHARLES
HOLME. (A course of instru-

ction in wood carving accor-

ding to the Japanese method).

Knížka, stojící pouze 2 sh.

7 d
,
obsahuje 72 il lustrací a

tyry pílohy. — ITALSKÝM
MALÍSTVÍM DOBY RENE-
SANNÍ obírá se velké dílo

Bernharda Berensona,
jež vydává po ástech G. P. Put-

nám v Londýn
;
dosud vyšel

díl, vnovaný malím benát-L. MAROLD. SKIZZA.
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ským a díl, vnovaný Florenanm
;
illustrace provedeny

jsou svtlotisky; každý díl v kvartu za 21 sh. Píští

svazky, jež jsou už pipraveny, obsáhnou malíe doby

renesanní v Itálii siední a severní. — Kdo by se

rád obeznámil s výtvory zemelého velkého mistra

anglického, EDWARDA BURNE-JONESA, tomu po-

slouží tvrté, lacinjší vydání monografie, již vydal

Malcolm Bell, nákladem firmy G. Belland sons v Lon-

dýn. Text je revidován do nejnovjší doby a do-

provozen stem illustrací, z nichž nkteré ve vydáních

dívjších nebyly obsaženy. — Cena 7 sh. 60 -—

.

Monografii vnovanou Burne-Jonesovi vydala též

s množstvím reprodukcí Hanfstaenglova »Kunst unse-

rer Zeit«
,
mimo to »Art Journal« (Londýn, J. S. Vir-

tue) jako zvláštní vánoní sešit roku 1894 s textem

Julie Cartwrightové. Cena 2 sh. 6 d. — AUBREY
BEARDSLEY. Londýnský vydavatel John Lané, je-

hož publikace vynikají umleckým vkusem, vnoval
znané úsilí, aby sebral mladší práce tohoto bizarn
originálního, nedávno v mladém vku zemelého illust-

rátora. Vyšly práv v obsáhlém svazku (640 stran),

jenž zahrnuje na 1 80 prací umlcových, z nichž mnoho
posud nebylo uveejnno. H. C. Marillier napsal ke

knize úvod, v nmž pokusil se vystihnouti umlecký
ráz a význam Beardsleyv, i jeho vliv na moderní
umní illustraní. Obálka je vzata z kresby, kompo-

nované pro dílo Venuše a Tannháuser, jímž hodlal

Beardsley vystoupit též jako básník, ale nemohl se

k nmu dostat. — Cena díla je ovšem na naše

pomry drahá, stojí obyejné vydání dva a dvacet sh. —

Dv velice pozoruhodné knížky zaznamenáváme, jež

vyšly u Schustera a Loefflera v Berlín, kterými

zahájena sbírka monografií umlc »Das Knstlerbuch«

ob od F. H. Meissnera, prvá A. BÓCKLIN, druhá

M. KL1NGER. Kdo chce poznati tyto dva nejvtší

poety nmeckého výtvarného umní, tomu doporuu-

jeme vele. Kniha pi vkusné výprav za 3 M. je pí-

stupná. Žel, že vyobrazení jsou spoejší než text. »AUS
WORPSWEDE« nákladem Fischera a Franke v Ber-

lín. Je to nádherná publikace o 13 velkých archových

listech pvodních leptaných rytin, v map, každý její

jednotlivý list je cennou ukázkou grafického umní
krajiná Wosrpswedských Zastoupeni jsou Mackensen,

Vogeler, Overbeck a Hans am Ende. Cena 18 zl. r. m.

MAROLDOVO ALBUM » FLIEGENDE BLÁTTER

«

vydané nakladatelstvím Braun & Schneider v Mni-

chov práv vyšlo. Obsahuje 50 list v devorytové

reprodukci na tónových podtiscích a dobrém papíe.

Celková úprava, desky i vnitek nás neuspokojují

a také texty, ne zrovna duchaplné aniž vtipné mohlo

si nakladatelství uspoiti. Cena alba obnáší 6 zl. r. m.

R. Muthera »GESCHICHTE DER MALEREI IM XIX.

JAHRHUNDERT« vyšlo v ruském peklade Z. Venge-
rové u nakladatelské spolenosti »Znanije« v Petrohrad.

Dílo samo již pi vycházení mlo velký úspch, ori-

ginál, jenž stál 24 zlatých, byl pi vydání tetího dílu

rozebrán. Anglické vydání vyšlo v Londýn pekladem
E. Dobsona, G. A. Greene, A. C. Hilliera v úprav
elegantní, skoro jen Anglianm vlastní, s romnožením
illustrací hlavn anglického umní se týkajících,

v pvodní vazb za 17 zl. r. m. — U nás, žel, um-
leckých publikací zídka máme píležitost registrovati,

a tolik bychom jich potebovali a píležitost by též b}da

ku vydání dobrých dl umní výtvarného. Ba je zde

mnohý starý dluh, který k naší hanb dosud splacen

není. — Podobných vcí, jež by cenu svou nikdy

neztratily, u nás nevydává nikdo. Pehlížíte-li biblio-

grafický katalog eské literatury je Vám smutno -

Co tu braku, za který se vyházelo penz pod firmou

» vlasteneckou « za »nádherná díla !

«

A dnes, když katalog pehlížíte, stydíte se, že

nemáte u nás vlastn dosud nic, ale zhola nic

= PROKOP
NOVÁEK
PAMTNÍ
DESKA. =
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v tomto ohledu, ím byste se mohli pochlubiti ped
ostatními národy. Nakladatelé naši vydávají illustro-

vané sešitové hady, jež se plazí zdlouha, ale za jistým

výsledkem. A e s k á akademie, která v této vci by
byla na míst, která vše možné vydává, pro výtvar-

nictví dosud neudlala nic. — Ví-li pak akademie

pro vdy a »umní«, že nemáme ani docela skromných
djin našeho domácího umní, ba nemáme ani

djiny výtvarných umní vbec, kde v nmeckém ja-

zyku, ku kterému stále se musíme utíkati, je celá ada
vydání nejrznjších. Je zde tu a tam nco, co spadlo

docela náhodn, ale nic sou-

stavného. Náš oban má pí-

ležitost poznati celý vývin

umní v cizin, dnešní jeho

stav kdekoli, každé hnutí,

každou malikost — ale naše

vci nezná ani interesent, po-

nvadž nemá píležitost a as,

aby vše sám jako archivá

si shledával. Nikdo a nena-

mítá, že nemžeme serovnati

ku svému sousedu, vyházeny

u nás již znané sumy za

nesmysly, z kterých nikdo nic

neml a mít nebude. Což

už u nás v tom kšeftaském

život není nikoho, kdo by

chtl nkolika takovýmto

základním kulturním kamén-

km, jichž je teba, pomoci

na svt!? — Avšak naší aka-

demii nechceme kivdit a za-

znamenáváme — nemýlíme-li

se první publikaci (mimo sou-

pisných památek) — jež vy-

šla na prospch výtvarného

umní nákladem a na popud

její. Ovšem kdyby nebylo pa-

novnického jubilea nebyla by

vyšla UMNÍ VÝTVARNÁ od

K. B. MÁDLA jež, jsou samo-

statnou ástí památníku jubi-

lejního. — Líbí se nám, že akademie rozdlila pa-

mátník na samostatné ásti, jichž rzná kvalita beztoho

nijak v celku se nesnáší. »Umní výtvarnál jsou

pehledem eského umní za posledních 50 let. Na
jedenácti arších velkého kvartu snesen tu bohatý ma-

teriál od nejstarších jmen — z nichž mnohé již úpln
zapadlo — až po dnešní jména nejmladší, struná
karakteristika vnována každému, rozmrem dle váhy

jeho, mnohá pípadn opravuje dívjší úsudek, který

dnes ztratil na kursu. Celek i v nej starších partiích

neunavuje, není to kniha matematická, za 2 zl. levná,

jež by se doporuovala po

nkterých doplcích vydati ji

v knižním formáte, s dobrými

drobnýni illustracemi. I na ve-

nek v cizin by nám m ihla

posloužit, nebo o nás dosud

nikdo v cizin nic nezná, své

galerie nemáme, tož aspo
na papíe bychom ji mohli mít

!

— — ale takovéto vci jsou

našim žurnálm poád ješt

mén dležité než rzné kníž-

tiky, jichž se te rojí stále

víc, jako kobylek, publikací

takovýchto ignorují, a nem-
že se stále dosti doporuovati

styk stedního stavu s umním.
Pi každém kroku vidíme, jak

pomry naše, požadavky pu-

blika a jeho vkusu jsou ubohé

— jako snad nikde. Ovšem
zde pi náku tom bychom
musili zaít od koene všeho

zla, jemuž velice blízko jsou

ony naše žurnály, jež pro u-

mní výtvarné nemají mnohdy
ani tolik taktu, by aspo o

nm mlely, když nemohou

psáti více než to, co kde ko-

mu napadne — ze kšeftu.

(Dokonení.)

L. KUBA. PLAKÁT.
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JUL. MAÁK VE VZPOMÍNCE ŽÁKOV, Ped ro-

kem 1885. mnozí opouštli nespokojen malískou akademii

pražskou, aby šli jinam — nejvíce do Mnichova — hledat kratší

cesty ku studiu pírody. U nás to šlo ztžka: »ars longa« íká-

val jeden ze starších professor. A aby její délka ješt více se na-

tahovala, trvala pou od jedné antiky ke druhé tak dlouho, dokud

kandidát nesmrtelnosti nenauil se kreslit všecky z pamti.

Podzimními vtry téhož roku zavál konen na pražskou

akademii jiný vzduch
:

již od jara se nco o tom povídalo a

vdlo se, že odejde na odpoinek zasloužilý prof. Ant. Lhota,

a na místo nho pijdou síly nové, ale netušeno, že zmna osob

podmíní znané zmny v celé organisaci školy : ne více antika,

málka a ateliery, rozdlené na genre a malbu historickou uvítaly

ty, co po prázdninách znova zavítali do Prahy, ale ti paralellní

školy, samostatn vedle sebe psobící.

Vedle zbylé školy prof. F. Sequense otevena škola Pirnerova a krajináská Maákova. — Prof. Maák
pejal rektorství, pejal ho ale ne jako figurující osoba starého renomovaného ústavu, nýbrž jako organisátor

nové školy, k jejímuž zízení a ustálení poteba síly, houževnatosti a lásky. A nebylo to organisaní pso-
bení lehké a jednostranné, nejednalo se jen o to, bhem krátké doby ukázati, že pemna akademie byla

zdravá, že je po ruce dosti zdárného materiálu k rychlému vzdlání odbornému, ale jednalo se také o to, po-

starati se, aby tento materiál ml dosti prostedk, aby nemusil své nadání utápti v malicherném »kšeftaení.«

To nebyla práce v rektorát v ty a ty úední hodiny, ale spousta cestiek a cest, jednání a vyjedná-

vání, audiencí a rozmluv a se soukromníky, a leny Krasoumné Jednoty, a s vysokou šlechtou, na místo-

držitelství anebo ve Vídni. A výsledky? — Správa Jednoty, zemský výbor i vláda byly po prvé školské

výstav o pokroku na ústavu pesvdeny, stipendia soukromníky založena a nejbližším rokem podprný
spolek pro nemajetné akademiky zaražen. Božínku

!

jak lehko a krátce to všecko vypoteno naproti tomu
mnoho-li obtavé práce to vyžadovalo!

Pojednou probuzen zájem o školu, o které se skorém jen tolik vdlo, že bývala v Klementinu a te že

pesthována k Rudolfinu, pojednou živý interes o mladíky dlouhých vlas a na výstavách zastavováno ped
jich obrazy ano ty obrazy nejen obdivovány, ale také zakupovány ! Stal se div? Ba nikoli, jen zásluha inné
oné osoby s posnženou hlavou, jež neváhala osobn k výstavám zváti, pi zahájení vlivuplné osoby vítati,

provádti, vysvtlovati, upozorovati a s velikým taktem žák své i jiných škol se ujímati.

A té doby vzrostl zájem o akademii a její vývin nejvýše — bylo mnoho lidí, kterým na srdci ležel

zdar její. -— Te toho poteba se tolik necítí : vždy postoupila do ady vysokých škol státních !
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Prof. Maák pejav vedení školy krajináské od

dob Haushoferových úpln neobsazené, obtoval mnoho
rok klidu a sil, ujmutých umlecké tvorb vlastní

u vku, kdy zdraví jeho nebylo již píliš pevné, a
zápal mladistvý. U nho a tenkráte neznail úad,

odbýti jednou — dvma hodinami opravu prací žák,
za letního pobytu školy ve kraji jezditi za nimi atd.

a zastati povinné správní ízení uilistní. Dosíci neho
pro dobro chovanc bylo mnoho chtíti a rozmýšleti,

využitkovati vhodné chvíle, známostí a vlivu — chze
ustaviné! Pak pijímati ohledplné návštvy o umní
jeho (píliš platonicky) nebo ústav se zajímající, druhdy

dokonce dilettující, asové otázky zodpovídati, roze-

bírati svj atelier, školou voditi, Jednot zkušenostmi

pomáhati atd. Pro zámry své promluvil v as, pímo,

prozáen a srden. Soukrom nepropustil nikoho bez

rady nebo pispní.

Je-li psobnost jeho pro celek blahodárná, stal se

škole své otcem nej obtavjším. I pro hmotnou stránku

je jeho heslo: »Pij al jsem Vás, jsem povinen se také

starati, abyste klidn mohli pracovat. « V jeho mysli

má každý žák své oddlení, a v rozhovorech seznáte,

že od minulého o vaší práci a osudech pemýšlel,

maje uritý úel: opatiti každého netoliko prostedky

vyjadovacími, na jeho nadání se hodícími, vlastním

tvaroslovím, nýbrž rozvíjeti i jeho innost pedstavovací.

Vzdlání — nejen umlecké — usnaduje poznati

posluchae.

Pi každé tém oprav zahajuje i rozhovor o pí-

padných otázkách, obrazech, umlcích, které zná, vý-

stavách pítomných, krásách pírodních, asopisech

i knihách, poád nco poutavého, hledí psobit na obra-

zotvornost a zárove shledati, jak u koho slovo psobí.

Za opravy neobyejn plasticky vyloží, kde je

omyl proti žákovu vidní (na p. chladnjšímu, teplej-

šímu atd.), kde pomr ástí napravit!, jak pokrao-
vali — hned se utvoí jasná situace a vidíš, jak teba
pozornosti pidat — pak promítá e na hlubší význam
úkolu a vnuká nadšení kone: »Jen hezky svobodn !«

Zastaví se u jiného, který maluje totéž a hle ! toho

docela jinak, zdá se nkdy pímo opan pivádí na

pravou cestu, vyslýchaje také, jak si žák tu úlohu

pedstavuje. Na konec dá se do vtší rozmluvy s nkým,
škola s nástroji v ruce se pibližuje, až stojí všecko

kolkolem.

Krajináská byla a je posud jediná sí, škola

a ateliery. (Je tam, i v celém ústav vbec, hanebné

postranní svtlo, známá kolikamsíní staromstská

tma stídající se nkdy se žlutým odrazem protjší

fronty Rudolfínské. Tžkým stopám toho v barv ne-

snadno pak odvykali )

Nedlilo se na první, druhý atd. roník; pijat po

zkoušce nkolikadenního kreslení, nebo jen na práce

samostatné, které pinesl, umístn byl žák dle nadání

;

tu poal brzo s barvami, tu dlouho kreslil — jak bylo

zdrávo, uhlem, prostedkem velice tvárným, naped.

Zaáteníkm professor stavl zátiší rznolátená, zprvu

jednoduchá, navádni samostatn pochopiti celý jich

dojem a bylo-li kresleno, vyjadovati silou a spsobem
kresby také barvu. Tomu vnoval vždy velkou péi,

aby byl základ dkladný, pokud možno zpíjemnný
(každý, jak známo, chce hned obrazy malovati) a aby

p. prof. sám seznal smr schopnosti. Pineseny-li v-
tviky, koví dubové, borové) upozoroval živ, jak

a kde listí vyrstá, jak silné jsou vtviky u pomru
ku kmenu a listím, pro se zakivují — vbec vžiti

REPROD.
PVODNÍ
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se do jejich života. To studium se stídalo pozdji

s komposicemi, doprovázenými rozmluvou o významu
silhouetty, formy, linie i souzvuku barvy na úel ná-

lady. Na stafáže brány modely (na p. i kozel) sesta-

veno i okolí a vystihován celek, ne detail. — Utšené
bylo u výkladech professorových, jak byl vynalézavý

v odborném názvosloví, kde hledl zachovávati istotu

ei. (Známo, že posud by ledakde to psobilo obtíže.)

Musili jsme se mnohdy usmívati, ale tuze se nám vý-

razy líbily.

Sotva na jae poalo
háti slunce, nestála prá-

ce naše u vnitku za

nic (ustavin bylo ob-

sazeno sedadlo, kdysi

z bedny improvisované
— Dvoák nad n pibil

firmu »u grand vala-

cha«). — Jen už pobyt

na venkov a krásné mo-
tivy •— vyšší stupe —
obrazy ! Staí úastníci

vyprávli o té sláv,

mladí toužili. Pak se

hledalo, vyjednávalo, ji-

nému jinde se líbilo —
spory — a na konec

musilo se, kde si nás

asi deset vbec chtli

vzít na starost. Penz
bylo jen 400, ale p. prof.

našel nkdy dobrodine-

ka
;
tak poízen i chu-

dým »šelmosmrt (polní

náadí — lexikon Dvo-

ák). Osadil se sál,-

quartetto pichystalo

sbory, veer se zpívalo,

hrálo bramborové di-

vadlo atd., vbec ob-

rácena ves na ruby.

Hnali jsme se po vel-

kolepých motivech srdce

svého, a se na n sta-

ilo nebo ne a teba
hodinu cesty. Dlouho

musil p. prof. pesvd-
oval, než to vymluvil.

Mladším vykázal za stu-

dium pokraovací kouty,

skalky — detaily.

Pochopitelno, jaký

to úkol ve pírod, m-
nivé okamžikem, pisp-
sobovati mnoha žákm
(druhdy tragicky svede-

ným ke smru hotové-

mu, jenž k nadání osobnímu nepísluší) jejich vlastní

mluvu tvárnou a vychovávati ku vývinu individuelního

slohu ! Celkem vedl prof. M. cestou porozumní pí-
rod k nadšení pro ni — vdl, že nadání s nadšením
a vzdláním tvarovým utváí osobit aesthetický pí-
zvuk díla. Nabádal pedevším opt dojem celk vi-

dti, pirovnávati barvu k barv, sílu k síle a kvapem,
teba-li podstatné ásti zachytiti

;
odporuoval v ma-

lých rozmrech m.dovati skizzy dojm vzduchových.

Vysvtloval psobnost
vzduchu na perspektivu

krajin, jeho svítivost,

odlesk na hmotách, na
kterých ástech se od-

ráží, kde svtlo prochází,

zasvcoval do života

rostlinstva, pohyby jeho,

aby všechno listí mlo
svtlo a vzduch

;
vlny

pozemí, složení skal atd.

Nenávádl »tou barvou

docílíte «, nýbrž »zkou-

šejte ! « Z palety radil

odstraniti jen látky ryche

ernající.

Krajináské bylo též

vytýkáno, že nco ma-
luje se podobn. To však
vyplývá ze vzájemného

pispsobení žák spo-

leným studiím a v kaž-

dé škole snadno lze zji-

stiti. Náš mistr nepišel

prosadit svého smru,
jen zkušeností svých

užít. Co na proslave-

ných školách dávali pro-

fessoi kopírovati nejprve

své obrazy a poroueli

dokonce urité barvy,

dbal on, aby posluchai
obraz jeho ani nespa-

tili, jen náhodou se

nám to poštstilo. A ml
radost i z každé holé

plán naší, jen když
v tom vidl kus osobního

umleckého projevu.

Potíže ml s námi

za msíc zimních u

vyšších letech, kdy chtl,

abychom používajíce stu-

dií a kreseb vlastní sílu

tvrí projevili silnji.

— Na njaké výjimky

— pese všechnu vý-

mluvnost obyejn pak

SAMOTA.
KRESBA UHLEM.
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okopírována špatn dobrá studie. Nebylo animo už

pro to zlé svtlo. A pak se mu pehrnula pes vý-

chovu jeho vlna — špatné chápání realismu vbec —
tím nepochopením byl tuze prosycen vzduch a vrcholilo

v kategorickém, »že se v atelieiu nemá nic dlat. « —
tyicetiletá innost umlce našeho, ode dávna

slavného v cizin — a poítejte významnjší originály

v echách! Nkolik! Jeho proslulé kresby uhlem, ne

vystihnutelné sebe lepší reprodukcí, pinášely sice piln,

nejvíce v otisku nákladných rytin cizích naše aso-
pisy

;
ale originály vidli jen návštvníci císaské obra-

zárny atd. — v cizin. Všechno a mnoho
!
je svtem

roztroušeno ! V prvních letech pobytu pražského u-

kivdilo se mu ledakde, on pak vnoval se tím hor-

livji škole a na veejnost nevystupoval.

Jediné nevyhnutelné pání : Kéž je možno shro-

mážditi všecka díla — mimo obrazy, kartony, leptané

rytiny, obzvlášt též nádherné studie pírodní, návrhy,

skizzy — až po nejmenší kresbiku, všechno! a uspo-

ádati u výstav velikolepé a nanejvýš pouné, aby

se poznalo, jaké to skvlé, kišálové zrcadlo mysli

odrazilo nesmilný celistvý a svrchovan samostatný

sen o kráse svta. Jinak bude všechno zoufale kusé

a od národní spravedlnosti daleko.

Julius Maák vyšel ze školy romantické, kde,

v celku, ueno dosíci dojmu pravdpodobným hroma-

dním siln vyjádených linií a tvar.

V tom smru ujal se 1. dkladného studia hlubin

krásných les, vynikajících motiv strom, skal a p.

A 2. jeho hluboký cit pro pírodu, básnický duch,

nevnímal jen kaleidoskop zajímavých nauených tvar.

Vidl intensivn píiny a úiny, dj, život, kde

jiný mrtvé ásti kladl vedle sebe a všecko ízeno do

souladu tajemným vznešeným zbožovaným zákonem.

Tu duševní innost jal se promítati do tvorby, ona

tvoí obsah jeho nálady (jakožto citu) onoho plus

nad obyejným smyslovým vjemem a stopami jeho

v mysli — kadenci, ton osobní každé umlecké mysli,

pomr, v jakém se tvoí ty zázrané skupiny znaek
svta v duši, skupiny provázené povznesením a na-

dšením, proto že se zvyšuje vdomí vlastní jsoucnosti

(duše mluví). Ta sdružení jsou povahy charaktery

nálady, spádaná obrazotvorností látka dochvilná (ná-

lady v obecnjším slova smyslu). Nálada, jsouc osobní

musí míti sdlení, mluvu, prostedky osobní, pravdi-
vost! (Umlec realistický má též tu disposici dánu;

když njaký dojem pírodní, práv vidný se s ní

shoduje, náladu ze vnjška probudí — maluje, ale ná-

ladu zachovává, dojem pírodní se úžasn mní.)

Obsah nálady Maákovy je tedy ten spsob osob-

ního, siln vytvoeného názoru svta jakožto celku

obdivuhodného, souladného, dokonalého, rovnováha

a djem vyrovnání (píina — úin) a tvary i barvy,

jak písnou disciplinou svrchovan citliv nauil se je
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rozeznávat a k úelu vyjádení mysli užívati, musí

mu to pospolu hlásati v díle. Je tedy chyba, chtíti

na nm jako dílo význané vlastní jeho srdci, který-

koli kout, jak ve pírod je rozložen, ást dje. On
díla dle pírody posud považuje za studie, analysu (my
ovšem vidíme ho v nich celého). Nebží tedy o »opravu«

pírody jak jsem též slýchal), nespokojenost s ní.

Pravdivost jeho záleží u vystižení pírodního^z ák o n a,

jak jej pochopil a jak mu osobitou náladu tvoí. A
je v plném smyslu slova synthetik. Ovšem nalezl i

maloval mnoho krajin, kde sen jeho v pírod byl

uskutenn, ale hlavn je spsob jeho tvorby: Promí-

tati nejprve silhouettu myšlénky, rozdlení svtla a

stínu v malém rozmru — a tch rozvrh tolik, až

bude nejvystiženjší
;
pak u vtším formátu vypluje ob-

rys tvary, kterým dává dle nálady do celku organicky

rsti. Na ásti užívá etných studií ze pírody (schra-

ovaných povždy v atelieru). Pokrauje na jednom i
více kartonech, až vyváží ásti do klidu. Chce-li ma-

lovati, poíná pak ješt od rozvrh barevného souzvuku.

Pirozeno, že nejvíce trvá pi nejsilnjších vlivech

mládí (na p. o starém bukovém lese u Brandýsa n. O.

mluvívá) a tam, kde nejlépe mže velké myšlénky

siln vyjáditi, krásném lese a jeho nesíslných pe-
stavách

;
studoval, kde nejvíce ta skvostná vegetace

je zachována, od klei krkonošské, prales šumavských
a hvozd alpských až do kaštanník i vkovitých
kivých a šedých oliv u jezera Gardského, oživuje

však také vlny terrénu na planinách, s dálkami a tahy

mraen (na p. skvlý »když vítr pes lada táhne.) skalní

chrámy atd. Jaká to úžasn odstínná stupnice nála-

dových povah od myšlenek epické, lánkované šíky
(na p. První skivan, Ráno atd.) až do jedineného

»Když si žáby povídají« a lesních pramen ! Kolik tu

básní, kde v nálad okamžit ho poznáte, jak na p.
spoleností strom jeho mysl ústrojn vzrstá z pdy,

koání táhne, rozvtvení rozkládá, sklání, stáí, aby

se listovím celá vetkaía do svtla vzduchu a tam —
nahoe — dala se ovívati tajemným vlnním poesie.

Kde spatíte tak pesvdiv pizvukované výšiny vy-

pínáni se vysokých strom?! A což ta nezapomenu-

telná, nesmírná noc, chýlící se na mlící les s bloudícími

dtmi nebo smutek podzima s listím pomalu jako

slavnostn se snášejícím do potok

!

V technice úhlem (dle tradice ciziny) vbec neml
rovného

;
je to nejen ta nha pelu motýlího — hlavn

neobyejná schopnost vnukati uhlem barvu pedsta-

vovaného (i tužkou, kídou, rytinou atd.) Píklad nej-

nápadnjší je »Západ v lese«, kde je úžasn vyjádeno
kmitání ervených paprskv, až se oi zdají oslnny.

Barvu na malbách má svoji pípadného sou-
ladu k nálad a j e neporozumní pirovnávati tony

jednotlivostí zase k ástem od veristických krajiná
malovaným a hmotu pizvukujícím. Teprve žádoucí

poznání veškeré tvorby správné ocenní a mnohá pe-
kvapení pinese. Prozatím je vlastn znám skoro jen

Podzim v Rudolfin a nkolik maleb dekorativních,

mohutného klidu v rozvrhu a barvy pro vnitek pí-

padné, aby podporovaly a ne boily citlivou rovnováhu

architektury. —
Prosím, aby se mn odpustilo, že odvážil jsem se

na matnou, kostrbatou upomínku, tam, kde otvírá se

nesmírný pohled do všehomíra a kde bude potebí

souinnosti opravdivé a hluboké všech srdcí, která lnou

k umní. Nebo Julius Maák je veliký tvrce, vždy

a všude za velikými cíli spjící, jeho Dílo je obrovské,

svrchovan samostatné, je souladná povaha umlecká,

pedchdce a pokraovatel, náš svtlý zjev jako lovk,
umlec i uitel a pipojuji, že ne náhodou sourodák

a druh Bedicha Smetany z mladých let. Jist není

jen moje pesvdení, že ím byl Bedich Smetana

eské hudb, je Julius Maák eskému krajináství.

F. KAVÁN.

KRESBA TUŽKOU.
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ULIUS MAÁK. napsal K. B. JVIÁDL.

Téhož roku, kdy byl Theodore Rousseau po-

prvé ze Salonu odmítnut a obhájci klasicistických a

akademických tradic a pouek zahájili urputný boj

proti pokrokovému hnutí, jež za padesát následujících

let p st .vilo krajináství jako lodivoda a uitele velo
vší moderní umlecké produkce, téhož roku kdy nové

krajináství bylo ze Salonu jako vítz vyhnáno, téhož

roku, kdy vlastn založena byla škola barbizonská

a les fontainebleauský pijímal pod svj zelený krov

první uteence z Paíže, téhož roku, kdy se objevil

Jules Dupré se svou táhlou, bouí zvíenou plání

southamptonskou, narodil se v Litomyšli uitel naší nej-

mladší generace krajináské Julius Ed. Maák. Ped
tvašedesáti lety. Jako mladý gymnasista ml dvojí

lásku : k hudb a k malíství, a dlouho kolísal mezi

obma. Lásku k hudb si zachoval do dnes v první

vroucnosti, ale stal se malíem. Na pražské akademii

byl žákem Maxe Hanshofera, dv léta (1858 — 1860)

pobyl v Mnichov, sedmadvacet let ve Vídni a od

roku 1887 vede krajináskou školu na pražské aka-

demii. Všechna ostatní dáta životopisná patí jeho

práci, sluují se s jeho dílem, které je jedno z nej-

obsáhlejších, nejhlubších a nejpoetitjších, jež na

nivách eského umní výtvarného vypuelo, rozkvetlo,

uzrálo a ovoce pineslo.

Chci psáti o nm, chci se pokusit! o to, slovem

vystihnouti a vypovdíti jeho zevní vzhled a vnitní

povahu a první myšlenkou mojí je, že nejsem pi

tomto poínání na pravém míst. Je bledý, šedavý,

podmraný den a sedím mezi papíry a knihami. Mám
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kolem sebe všude, po stolech, skíních a na podlaze, rozložené Maákovy peové a uhlové kresby, foto-

grafie jeho maleb, jeho lepty, a v hlav vznícené a oživené vzpomínky na jeho cyklus historických krajin

v salonu královské lože Národního Divadla, na naše hrady v eském Museu, na jeho obrazy v galeriích a

výstavách, a ty, jež jsem kdy vidl v soukromém majetku anebo vídal se roditi v atelieru mistrov. A
pece to není pravé ovzduší a prostedí.

Ped otevenými okny mé pracovny zvedají se veliké plochy pražských inžák, v jejich žlutavých

a ervenavých stnách úmorn jednotvárné ržence oken; z dlažby ulice stoupají rachotivé zvuky kol a ko-

pyt a úlomkové hlasy ledajakých hovor. Jsem ve velkém mst a cítím nervosní a tvrdý klopot jeho

víení, shonu, jejž planý požitek a úporný zápas o živobytí ku pedu žene, a ml bych vlastn býti daleko,

daleko odtud, kde by nic nepipomínalo vojenské linie naší architektury, kde není ulic a chodník, povoz
a lidí, kde je posvátné ticho, nesmírná zele a bá nebes jako modravý kišál. Ml bych psáti tuto studii

nkde na hrubém sroubeném stolku malé zahrádky pi boku skryté myslivny, abych mohl chvílemi po-

zvédnouti oi ku katedrále lesa kolkol rozloženého a stále slyšel jeho tichý šelest, stále cítil jeho osv-
žující ozon, ml plaché lan ped sebou, mír v sob a velebu nádherné pírody u sebe. Na pažitu v boru

položené zahrádky ml bych sedti, tváí v tvá lesu, oné íši, plné vznešené a šumné poesie, která je vlastní

doménou Julia Maáka. Pak bych mu byl v pravd blízko a snad by mi spletité mlází, sloupy p, zele
korun, paprsek slunce, mihnutí zve, zurení skrytého praménku prozradilo aspo díl svého pvabného
a ukájivého snní za ranného jitra nebo pi smrákavém veeru, o nmž J. Maák ví a které pro není

žádným mystériem.

Nejednou, mnohokráte bylo již eeno, že jest Maák poetou lesa. Tebaže tato dv slova asto byla

opakována, neztrácejí na váze a nepozbývají pravdy, nebo a již Maák v dlouhé a zrovna nepehledné

ad prací svých má mnoho list a maleb, v nichž také jiné motivy se objevují, pece les zstává jeho

královstvím. Z jeho nitra a hloubí vynesl nejkrásnjší básn, na jeho lisiee zapl svoje nejjímavjší písn.

Má také rád divokou romantiku pískovc abrsbašských, kreslil krkonošské vrchy a snhem svítící velikány

alpské, ale vždy zase obrací své kroky do tišin lesních, do skrytu lesních úval a strží, a šepot listí
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a šum jehlií je mu hudbou nejmilejší. Co tu vidl,

co jeho duši zde naplnilo, co zaznlo jeho nitrem

pod krovem dub a buk, v okolí bledých habr
a bílých bíz, co snil pi nehnutých, temn skvoucích

zrcadlech lesních tní, to vše vložil do svých velkých

a nádherných cykl. Lesní samota, Lesní
karaktery, Poasí a Denní doby, díla vy-

tvoená v dobách mužného rozkvtu, obsahují tiaticet

písní, jimiž zvuí les. Obsahují také všechnu um-
leckou tvánost Julia Maáka, jeho nejvlastnjší pod-

statu; neschází v nich jediný významný rys jeho fy-

siognomie
;

je v nich jeho vyznání a všechna láska,

kterou lne k pírod a kterou obejímá její zjevy

a projevy.

Julius Maák ml sídlo své vždy ve velkém mst,
pi tom však stále tém byl na cestách. Z titul jeho

kreseb pro devoryty bylo by možno sestaviti úplné

initinerarium, nebo kamkoliv zašel, odtud pinesl si

v mapách hojnou kois, z níž pak pro své uhlové

kresby, malby a reprodukce tžil. Své potulky zapoal

v Krkonoších a ocitl se až na Lacrom
;

prošel pak

všechny zem alpské a podnikl nkolik výlet do se-

verních Uher. Dále nešel. Tam kde poíná plá ose-

tých polí a kde se do nedozíráma otevírá rovná plocha

pusty, ruka Maákova odpoívala. Zastavil se vždy na

úpatí hor, usedl pod stromy pi kraji lesa a musel

míti vždy nad hlavou jeho baldachýn, když vyhlížel

na rozložitou krajinu a její vzduch a svtlo do sebe

sál. Ony kresby nesou topografická jména. Jsou to

pohledy na urité vsi a hory, na uritá msta, na
urité hrady, jsou to portréty vrné podoby, ale vyšlé

z ruky umlce, který i prostý výstih krajinový do-

vede vyzdvihnouti citem a vkusem nad všednost a pr-
mrnou zempisnou zajímavost. A naleznete v tchto

drobných a jako vedlejších pracích, týž zvláštní,

osobitý, maákovský rys, který v plné síle a výraz-

nosti uložen je v Maákových hlavních cyklech a dí-

lech. Neznám jeho prvních obraz. Nevidl jsem jeho

Bukový les, Letní den, Lesní kraj, Kra-
jinu ze severních Cech, Východ z buko-
vého lesa a ostatní práce z let padesátých, pochy-

buju však, že by v nich, aspo ve znatelném zárodku,

již nebylo to, ím se Veer po bitv u Sadové
a apí snm — z roku 1866 — honosí. V nich

je již celý Maák, jakým zstal po dnes. Pehledám-li

jeho celé dílo, vidím, kterak ze všad vyzírá jedna

a táž tvá
;

nikde se její rysy nezamlžují a neroz-

plývají, niím cizím nejsou pekížené.

GARDSKE JEZERO.

KRESBA UHLEM.
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Celé dílo Maákovo je jednolité — vzácné jedno-

litosti.

Veer u Sadové je truchlý, smutný kraj; ne-

daleko les, na polích hrozná úroda — matné siluety

padlých a mrtvol. Pozdní stíny halí vše v h. lestné

temno, v dáli na obzoru zmírá konec dne. Silná nálada

opuštného bojišt, dsivé ticho po tesku bitvy vyvírá

z této krajinky jednoduchých tah a neodolatelné

výmluvnosti. apí snm shromáždil se pod
ohromným stromem. Obrovitý jeho pe je pravá za-

hrada píživných a pipínavých bylin, za ním houští

a zmti; jeho obalené vtve rozprostírají se v dál i ší

POŽÁR V LESE. Z CYKLU »LESNÍ SAMOTY«.
VYDAL KAESER V MNICHOV.

nad travnatou lysinou, kam se nosatí mudrci sletují.

Jako lehounkou ironii na tehdejší politické kongreso-

vání kreslil Maák tento krásný list, ale to se doví-

dáte jen tenkráte, když vám to autor sám mimocho-
dem sdlí. Tendence jeho jinak neleží nikdy mimo
rámec jeho obraz

;
ani titulem je nedopluje. Bez

pojmenování, bez slovního oznaení mohou Maákovy
práce jiti z ruky do ruky a nikdo citlivý a vnímavý
nebude po nm se shánti. Všechno, co chtl a ml
íci a nám sdliti, vypovdl erným uhlím na bílém

papíe anebo barevným šttcem na plátn. Jsou to

hlavn dv vci, dva momenty, obsažené a vyjádené
již v obou dílech roku šestašedesátého : krása stromu

a nálada, duše kraje. Na tchto dvou úhelných kame-

nech buduje J. Maák celé svoje dílo, z nich vyvozuje

déle než ticet let, všechen jímavý pvab svých

prací.

Nevložil jsem do úvodu této stat zmínku o ve-

likém hnutí let ticátých jen ledabyle
,

nevyvolával

jsem zpomínku na jeho vdce pouze k vli efektu.

Julius Maák souvisí s onou evolucí a dv velká jména

školy barbizonské mi vždy picházejí na mysl, když

podléhám kouzlu jeho umní: Rousseau-Corot. S obma
je umní Maákovo ve spojení, oba podstatné, ba fun-

damentální díly jeho duše mají s nimi spolená zídla.

Od Théodora Rousseaua a Camilla Corota vytékají dva
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prameny, které se

v Maákov umní
a díle v jedno slé-

vají v eku jasných

šumivých vln, v pí-

jemné šíce tekoucí,

která své vody mezi

útulnými, kovím a

stromovím vroubený-

mi behy vine. On-
mi behy, po nichž

se za letního dne tak

voln a dumav
kráí. Rousseau, ve-

liký konstruktér stro-

mu a Corot, jemný

eklogista, jsou kmo-

try Maákovými a
již jeho umní vzro-

stlo a upevnilo se

jich pímým studiem,

nebo a jej pouze

tajuplná síla píbu-

zenství krve a du-

cha s nimi víže.

Julius Maák patí

k rozeným krajiná-m
,
ne k tm, kte-

í se jimi stávají ú-

vahou a pozdními,

školovými okolnost-

mi. Vyrostl ve ven-

kovském kraji a jist

že záhy pocítil živé

dojmy jeho muzikál-

ních ele-ment. Pro-

šel pražským uením
a když se probral

k samostatnosti, ni-

kde nejsme s to na-

lézti u nho stopy

Haushoferových ná-

vod. Jedin intensivní a oddané studium pírody,

bedlivá pozornost, kterou od poátku vnuje nejmenším

detailm kraje, pochodí snad ješt ze síní Klementina.

Upímný, ale suchý ješt a tvrdý realismus jeho uitele,

který M. Haushofer dovedl penésti na tolik svých

žák, lpní na tvarové podrobnosti, omezování zor-

ného úhlu a pole Maák pekonal. Haushofer posílal

své žáky, odkud sám byl vyšel, do Mnichova a na

jihobavorská zelená jezera, a kdyby to bylo šlo, ufor-

moval by svoje odchovancena alpinisty, kteí hor-

ské prospekty snaží se komposiní námahou uiniti

ješt zajímavjšími a malebnjšími, nežli nevyzpyta-

telná tvoivá síla pírody zadobré byla uznala. Avšak
Maák se vymknul vlastním instinktem a vlastní si-

lou z této dráhy.

V Mnichov na-

lezl Maák toliko je-

diného umlce, jehož

umlecký smr s je-

ho názory a tenden-

cemi souhlasil, Edu-
arda Schleicha, kte-

rý útvar svých kra-

jin opel o Ruisdaela

a nžnosti tonové

se nauil u Goy-ena.

Jeho motivy, nasbí-

rané pi Isae a na

dachavských nevese-

lých pláních, mljr

náladu podzimku,

prozíraly závojem

dešt nebo se noily

v ranní páry a mlhy.

Schleich maloval

svtlo a vzduch,

kdežto Haushofer v

Praze stavl svoje

hory a rozkládal

svoje jezera v ne-

hnulých vzducho-

prázdných prostorách

v osvtlení zvláštní

indiferentnosti. Za
dob Maákova mni-

chovského pobytu

byla již veliká válka

mezi starými akade-

miky a poetickými

realisty ve Francii

dobojována. Rousse-

au a Corot objevo-

vali se zase v Salo-

nu, byli leny pijí-

mací poroty, jejich

obrazy kupoval také

stát a nosili ervené

rosety estné legie zatknuté v knoflíkových dírkách.

I v Mnichov obraceli k nim zraky, nebo slyšeli zvuk

jejich povsti a poznali i jejich díla. V nich nalezl

Maák ješt zetelnji a sob píbuznji vysloveno, co

v jeho nitru bylo latentní, nežliu Schleicha. Za tchto

styk, pi tchto známostech se teprv jeho vlastní in-

dividualita rozvinula do kvtu, který všichni známe a

který nám také pinesl ovoce. Arci ne hned, ne však

vinou umlcovou. Teprve ten-kráte, když mohl jako

uitel mladých duší slovem a píkladem pímo se do-

týkati. Ped tím jsme si jen ob as pipomínali s pý-

chou jeho jméno a s libostí dokládali, že »patí

k prvním krajinám rakouským. « Opakovali jsme, co

jinde ekli a nepoznávali, že Juliu Maákovi náleží

titul mnohem krásnjší a pro nás cennjší, že Jul.

PODZIMNÍ VEER.
OLEJOMALBA.
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Maák je eským krajináem. Nejsou, pravda, jeho

díla obrazem eských kraj, podobiznou našich luh
a háj, našich pohled a panoram, ale jejich duše

je naše duše, jejich snní a hudební zvuk jsou eské
od jásavé písn skivana až po melancholii v noci dí-

majícího úvalu.

Mladého adepta uili detailnímu, analytickému

realismu a uzrálý Maák jej pemohl. Nikoli igno-

rováním a zanedbáváním, nýbrž tím, že se ho doko-

nale zmocnil. Jiní zastavili se pi jeho zobrazení, Ma-

ák jej pemnil v nástroj, jímž vyjaduje vlnní své

duše, ustrojil z nho bezpený, pevný a široký pod-

klad pro své koncepce. Dobe ví o každé podrobnosti

v pírod. Zná rozložitost listu lopuchy, pružnou ten-

kost stvolu rákosí, kroutivý pohyb hloží, výrst vtví

a vtviek, uložení lupen, obratp strom, náhodný
útvar kamene, umístní paezu, rozbhnutí koen. Má
zbystené oko botanika a mineraloga. Jenom že toto

vše a pemnohé jiné, co detailn postehuje a studuje,

je pro, jako pro pírodu, souástí velkého úhrnného

celku. Je malíem krajináem a vnímá celý obraz kraje,

malebný soubor nekoneného množství ástic, které

u vzájemném vztahu a spjetí hudou polyfonní sym-

fonií. Všechno jest u Maáka na svém míst a v pravé

form, ne však vidné pod lupou pírodozpytce, nýbrž

zabrané v souhrnný pohled malebný. Pitoreskní a poe-

tický dojem kraje, který rázem na sítnici se zachy-

cuje a do duše vniká, stojí Maákovi nejvýš. Od nho
pi svém tvoení vychází a k nmu v koneném útvaru

svého díla se vrací. Chce jej na vždy upevniti, chce

do nj vložiti všechnu sugestivnou sílu, kterou na boží

píroda psobí, chce mu dáti všechnu e, kterou mu
píroda sdluje svoje krásy a pvaby, a proto do svých

obraz zabírá, v nich umísuje vše, co v ní žije, po-

hybuje se a dýše. Pro je píroda jedinou neskona-

lou, skvostnou harmonií
;
na tisíce a miliony ton v ní

zní, tvoí ji nepoítané množství element, ale jen

tenkráte, když žádný z nich nad svojí hodnotu a sou-

adnost se nestaví, když jeden druhému jak ve vlni-

vém chorovodu družn ruku podává. Tuto unášející

souzvunost, toto krásné liboznní chce mít J. Maák
jediným obsahem svých obraz. Vždycky. Záhy do-

vedl se také povznésti nade vší znepokojující, neklid-

nou mosaikovost detail, záhy nalezl šastnou míru

jejich síly, vydatnosti a pípustnosti, vyzpytoval ta-

jemství jich vzájemného pomru k bezprostednímu sou-

sedství a k jednotnosti celku.

Zprvu arci vidí Maák více nežli jiní pi jednom

rozevení víek. Jeho umní je dojmové, ne však im-

presionistické. Okamžitá, letmá, efemerní imprese ne-

staí jeho touze pivinouti pírodu ku svým prsoum.

První dojem u nho je rozhodný a smrodatný a nic

jej více nezmní, ale umlec má energii vle, vrouc-

nost žádosti, vpiti opojivou krásu kraje do sebe až do

poslední krpje a iní to dlouhým pohledem. Neod-

trhne zraku od nho díve, dokud ji všechnu v sebe

nepojal, dokud si všechny její elementy neosvojí, do-

kud mu nepejdou v jeho vlastní oi. S lety roste

však potence, mohutnost, hned a zrovna v mžiku vše-

chno obsáhnouti, aniž by rapidnost dojmu, rychlost

sensace jakou podstatnost a karakteristinost tvaru

oslabila a zmenšila. Umlec má ruku stejn jistou a

stejn rychlou jako je jeho oko. Kresby nabývají šíky
a detail bývá naznaován. Nikoli však amorfn. Je

tu a vždy v pravém tvaru a na pravém míst, jenom
že ješt více splývá s celkem a vrstá v momentaní
celistvost obrazu. Upevující a uklidující zralost pi-
vodila v Maákov umní ješt další — eknu —
zjednodušení. Motivy nabývají šíky a prostoty. Ob-
sah obraz a kreseb, tvarový obsah není vždy té

mnohosti, jakou druhdy míval. Nkolik málo prvk
krajinových staí mistru k silnému a zhuštnému vy-

jádení toho, co o kráse pírody chce povdti. Ma-
ákova umlecká duše nepoznala nikdy neklidu, ne-

trpla chorobou znepokojující roztíštnosti, nebyla ni-

kdy zmítána píkrými vlnami rozrušující vášn. Jeho

cit je vely, ale je vyrovnaný; je intensivní, ne však
pobuující. Nestoupá aniž poklesává; neochabuje aniž

násiln vybuchuje. Sílí pouze jako krescendovaný akord,

a potom staí mistrovi již i nevelký poet tvar za

íši, do níž vlévá sugestivnou mocnost svého cito-

vého rozechvní.

Lesní kara který, tináct uhlových kreseb ve

dvorním umleckém museu ve Vídni, jichž cyklus Ma-
ákovi dobyl roku 1879 Reichelovy ceny, obsahují

velikou ást jeho krásného umní. Ne všechno. To
bylo již tenkráte tak mohutné a obsáhlé, že potebo-
valo nových cykl, aby se cele mohlo vysloviti. Pro

Karaktery bylo thema zpedu ureno, dáno thema
skoro pírodopisné. Bylo však pedloženo umlci, a

ten je také umlecky spracoval. Ml vykresliti typické

stromy, jež ve skupinových sdruženích, v hájích a le-

sích v krajích mocnáství rakouského rostou, a Maák
vytvoil typické lesní kraje tohoto mocnáství, v nichž

píroda z hluboká oddychuje a nad nimiž šumí perut
neviditelného andla poesie. Vždycky stál strom lesní

ped jeho zrakem jako nositel a sousteovatel vší

krásy volné pírody a v tomto cyklu uinil jej hrdi-

nou všeho kraje, heroem velebné epopeje o kráse velké

pírody. V Lesních karakterech stojí Jul. Ma-
ák v tsné blízkosti u Th. Rousseaua. Není hned

druhého malíe, který by strom, lesní strom, jeho tvar,

povahu a život dokonaleji znal nežli Maák. Rousseau

je veliký malí majestátního dubu. Jeho titanský kmen,

nesmírná rozloha vtví, jich tuhá kapricisnost, kopule

jeho koruny jsou pedmtem jeho studia a jeho obraz.
Tak jej zná až po ledví, že je dovede stejn mocn
a giganticky vybudovati jako píroda sama. Všechen

jeho tvar, každá jeho souást pešla mu takoka

v žíly a pod jeho pevným šttcem rodí se tyto duby,

jako venku podle zákon pírody rostou. Forma, tlo

stromu je pro Rousseaua výrazem, výronem jejich ži-

vota; jejich optický obraz ocitl se v jeho moci a po-

nvadž je s to jej podat s grandiosní jistotou, podává
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v nm zárove život stromu. Tu také nalézá se styný bod, pi nmž eský krajiná

s francouzským se dotýkají. Positivnost a podrobnost, znalost a vycítní pirozenosti

formy rostlinné pírody je jejich umleckému karakteru spolená.

Maákovy lesní stromy jsou kresleny jakoby k názornému vyuování, ale umístny

v obrazech dýšících poesií. Karakter strom, povaha jich skupin, ráz kraje, z jehož

pdy vyrstají, je tu jakoby mly být podrobeny zkoušce z pírodopisu, a mluva linií

komposiních, rozložení hmot, unikání do dálek, vibrace svtla, kouzlo samoty, to vše

je výrazem a výronem ducha vzácn umleckého. Jako Rousseau i Maák musí být

oznaen za velikého konstruktéra strom. Rousseua však ve svém pímém ohjek-

tivismu pináší všechnu svoji lásku jedin majestátu dubu, Maák ve svém
pítulném subjektivismu obejímá každý strom, který v lese roste. S takou

zevrubností jej studoval, s takou velostí jeho zrak na nm spoinul, s takou

teplou sympatií jej proniká, že pod jeho rukou, v markantních jeho rtách

vyrstají význaná individua borovic a smrk, bíz a oliv, habr a dub,
jež jsou pak pímo typy svých druh. Mají osobitý vzhled a pi tom jsou

representanty veškerých svých soudruh. Mají také svoji pdu pod nohama.

Nerostou na místech ledakterých
:
jeden na mírné vln písité zem, jiný na

srázu, tetí mezi balvany na rovných stnách nebo na suchém kamenitém poli.

Stoupají po stráních, vybíhají na ostrohy, kryjou se v úvalech a tu roz-

prostírají své koeny, zakotvují se jimi do hloubky a zachytávají se jimi jako

drápy. Jich pn vytryskují jako rovný vodomet, kroutí se a krabatí, ohýbají

jak pruty, vlní se jako vody. Sotva bude který z tchto strom vrným
portrétem pinešeným z venku. Mnohem spíše je každý z nich a každý jejich

tlum krásnou synthesou z mnohých, synthesou, kte-

rou i vládce vší pírody za správnou uzná.

Zde vylíil J. Maák obyvatele lesa, ukázal jejich

vzrst a rozrod, jejich karakteristické a odlišné roz-

vtvení a obrysy, jejich lánkovité a zase jednotné

siluety, vypovdl, co vyzkoumal o podmínkách jich

existence. V Lesní samot a Dobách a Po-

así líí jejich život. V Karakterech pedvádí

své hrdiny a miláky jednoho po druhém, v druhých

cyklech vniká do hlubin a taj jejich spolené íše,

chodí v ní jako v arovné zahrad Armidin, vnímá

všechny její pvaby, její velikost a nádheru a co v její

oblasti vidl a slyšel, to pak vtluje v dlouhé ady
koncepcí, v nichž se zpovídá básník a netají hudeb-

ník. Umlec vchází do les za ranního šera, kdy se

venku první paprsky dne rodí a krpje rosy déman-

tovými slzami tpytí a zstává v nm až do tmavé

noci, kdy do jejich hlubokých a zamlklých stín rudá

liška vychází na lup a houkání sovy strašideln za-

lehá. Maákv les jest ohromný. Táhne se v ší i dál,

roste po stráních, na dn údolí, po zvlnných plá-

ních — ale není ohromující. Maákv les jest bohatý,

všechno v nm roste, všechny druhy stedoevropských

strom a jejich nohy jako by byly navzájem spjaty

nízkým oeším, kapradím nebo ostružinami; jsou v nm
palouky, rybníky a tn, leckde brí potek a tu

onde kmitne se živý stín zve; nkde trí opuštné

ruiny nebo se tulí v zelený závoj skryté sídlo — ale

Maákv les není tlaivé pompesnosti. Jako vytváí

!
,-)

1 (ano, vytváí) Maák stromy správné formy a veli-

-rýv
|

kosti, nejednou olbímy, vždycky v kypré a kypící
1

V zdatnosti a síle, a pece tyto velké bytosti rostlinné

l, \ nedrtí a neomraují nás lidi svým zjevem a dojmem,

\ V" nebo umlec dovede sdružit sílu s pvabem, ba sílu

*ír*\
Já lsH

#ÍN|
v
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podrobit pvabu : tak i jeho lesy pi vší volnosti a bujnosti své pi-

rozenosti, pi vší hustot a složitosti svých partií nejsou lovku ne-

pístupné, nestaví se mimo jeho svt, neoddalují nás pánovit od sebe.

Maákv les vábí a láká. Nemá upravených stezek a cestiek, a pece
zve k potulkám po svém mechu a pod svými korunami. Nechce náš

ponížený obdiv. Otevírá mkkou a teplou náru a chce abychom v ní

s nim snili a dumali. Jeho tichý hlas, jeho jemný život, jeho uvolující

samota vkrádá se do vnímavé duše lidské a vytlauje z ní všechnu

hokost, kterou nás život venku naplnil, vypuzuje všechnu trpkost

a muivou bolest, jejíž sí na nás bližní naši vrhli. A zbude-li pece

m
Im

njaká kapka z toho všeho na dn, sam£ý"ý%
tový dotek Maákova lesa ji záhy pevede
v pavuinovou mlhu mkké a odevzdané me-
lancholie, rozrývavou bolest pemní v tichou

jdumu a usínavou tesklivost. Zde zase se

J. Maák stýká Corotem. Je mu v mnohém
podoben. Krev v žilách obou umlc je skoro

téže barvy. Oba jsou hudební, oba milují hudbu, oba žijí tonech a obáýykládají hudebnost v obrazy svých

(krajin. Oba dovedou v nich vtliti rytmický chod linií, libozvuký dvih a kles, harmoninost mas a jed-

notlivostí. Oba vycházejí od skutenosti, ale jejich obrážy jsou dílem’ jejich rozvlnné fantasie. Zbožují
pírodu, ale nepopisují ji. Pjou na ni hymny a chvalozpvy. O&a jako by mli harfy v duši, jejichž zla-

|dné struny rozezvuuje van z lesa vycházející v mkké a jímavé harmonie. Jemná citovost jest u obou

zúrodující a oživující ferment jejich výtvor. Potom se ale dostavuje rozdíl rasy a snahy. Francouz

je bodrý a pln slunené veselosti
;

dobrý, dtinn prostý hoch, který ve stíbrných mlhách jitra nebo ta-

vícím šeru veera vidí rozptylovati Se pevné formy svých velikých a pece útlých strom, který duchem
chodí v Arkadii a setkává se tam s plavnými a svítivými zjevy nymf a dryad. ech má v sob škálu bo-

hatší, tak širokou, jaká zvuí naší lidovou písní. Jednou zní jasn, vesele, jásav, podruhé oddan a

v krásném míruplném souzvuku s transparentní krásou bukolické pírody, ale nejastji pepe jen ve lka-

vých, šeptmo naíkavých a touživých dumách. eský den není jediný jas. Slunená veselost vytryskne nkdy
a prorazí drobnými oky sít melancholie jen jako krátká svátení nálada. Krásu naší pírody vídáme ' az
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píliš asto zastenou mlhou trudnomyslnosti, jejíž jemné páry vnikají nejužšími skulinami do našich duší.

Není to hlasité lkáni a hluivý náek : je to jen jako šedavý, pohyblivý a przraný stín minulosti, neveselé,

truduplné minulosti, který na srdce našeho lidu se snáší a který pak i chvíle jásavé volnosti a blyskotající

radosti jak tlumící sordinou kryje a pidušuje. To je základný a pevažující ton eského umní, tam, kde

je vnitn eské a ve shod s náladou eské duše, a to je také hlavní ton Maákova umní. Pro jeho jemnou

a daleko rozloženou citovost, pro její šeravou hloubku, pro jeho výmluvnou a šepotavou melancholii patí

Juliu Maákovi za titul: eský krajiná. Eugne Delacroix, umlec nad jiné myslivý, ekl jednou: Devant

la nátue elle-méme, c’est notre imagination qui fait le tableau. Maákovo umní je pravým vtlením této

pravdy. Maák pojal v sebe všechen obsáhlý život lesa, a ve své obrazotvorné mysli pevedl jej v adu
umlecky sestedných, zaokrouhlených, duší vyplnných a naléhav výmluvných dl. Daleko mimo nj leží

území všedního naturalismu a známkou jeho umní je povznesený realismus. Komponuje svoje obrazy, urov-

nává jejich tvary, odvažuje jejich masy, upravuje jejich linie. Má vždy na zeteli pomr popedí ku pr-
hledm pozadním, probírá houští a jinde hromadí hmoty, propouští svtla,

vykazuje místo tmám a operuje s písvitem. Než jaká to jemná, úcty-

plná, delikátní a úctyhodná práce! Neuiní, neodváží se pi ní jediného

kroku, který by boží pírod vtlail tžkou šlépj ve tvá. Jeho lesy,

jeho ztichlé tn, jeho paseky a ttinou zarostlé

rybníky, jeho skály, svahy a útesy, jeho pra-

ménky a kaskady jsou s takým citem pro krásu cc.

pravdy složeny a umístny, s takovou umle-r'

ckou pravdivosti a takou naprostou prav

podobností v jeden etz spjaty, že byste od

nich dali se v rychlém bhu pímo do hloubi

les, v nezdolném pesvdení, že tam

znova nalézti tuto poutavou a vydychující ve-

lebnou slinost, tento živý pvab, který ped
vámi umlec tam ve šastné chvíli byl odkryl.

Nalezli byste tam také skuten to aksamitové

šero, tu melancholii samoty, tu sladkou od-

i
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dálenost ode všech vášní a niivých sil kulturního,

spoleenského svta, tu rozechvívající a zase uklid-

ující mluvu linií, tvar, atmosféry a svtla, kterou

k vám Maákovy kresby hovoí, jenom snad ne vždy

v té soustednosti a nerušenosti, jak je, umním svým
proištné, podává. Maákovy krajiny psobí na mne
vždy jako sny, prosté vší fantastiky a libovolné bizar-

nosti, jako sny, které se vznáší ped duší pi polo-

bdní za prvního letního soumraku, kdy materielnost

a trud svta na chvíli ode mne odstoupily, kdy hluk

rvavých jeho zápas víc ke mn nedoléhá, kdy ke

mn mluví neobsáhle nádherný duch pírody. A to

ne pouze jeho uhlové cykly, ne pouze jeho letní nebo

podzimní krajiny, ne pouze jejich bílý jas a mnoho-
barevná tesknota. I tam, kde se Kivoklát nebo

Z víko v ve bledém oparu jako kus pírody týí nad

lesy a skály, i tam, kde Tábor sedí na píkrém
vrchu, kde zvon R i p u rtoupá z ploché zem a Libušina

skála Vyšehradu za msíní noci do vln Vltavy

se ítí. Tvrdá energie, drsná neústupnost neleží v u-

mlecké povaze Maákov. Není v ní také blýskavé

elegance a šlehané duchaplnosti. Její karakter je jímavá

jemnocitnost, útulná mkkost, kterou nezapírá ani

tam, kdež líí hrzný požár lesa nebo temný zloin

pychu. Jeho První sníh zimy je bez krutosti, a ohromný

dub, vkovité stvoení, nehrozí a nebouí pomstou, ale

lká a teskní nad padlým jinochem v Jelenu. Vroucnost,

jaké je duše lidská schopna ped obrazem pírody,

jde celým Maákovým dílem. V jeho První písni

jásá tepotavý, perlivý zpv skivana jako v písni,

kterou Smetana vložil v ústa Bari v »Hubice«
a »Z eských luh a háj« obsahuje místa, která

toutéž vehlubující se horoucností k duši mluví

jako mnohý lesní obraz Maákv.
Oba, Maák a Smetana, narodili se v témže m-

st, prožili mladá svoje léta na témže kousku eské
zem, v tomže krajinovém okolí pijímali první dojmy

z eské pírody . . .
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= ZPRÁVY.= JULIUS MAÁK ZVOLEN NA
rok 1900 rektorem akademie výtvarných umní.
(A TAVITELEM CHRÁMU SV. VÍTA ZVOLEN VAL-
'D nou hromadou »Jednoty sv. Vítské« architekt K a-

mil Hilbert, žák akademie vídeské, školy prof.

Luntze. — S radostí konstatujeme, že zvítzila zde zcela

oprávnn otázka umlecká, které v záležitosti této

správn bylo dbáno oproti snaze nkolika praktických

stavitel, kteí rozhodovati chtli o vci, která nespadá

do jejich oboru psobnosti. — S povdkem pipomí-

náme zde p. arch. Zítkem pi valné hromad pronesená

slova, kterými zcela oteven oproti u nás uznáva-

ným zásadám potvrdil tolik, že nestaí k tomu složení

nkolika zkoušek, že nestaí k tomu titul stavitele aby

vykonal se kus umlecké práce.

DROHLÁŠENÍ REDAKCE. ÚZKOSTLIV VYHÝBALI
* jsme se vždy pi referování o výstavách jak »Má-

nesa* tak »Rudolfinských« tomu, abychom o pracích

pátel svých z »Manesu« nepinášeli posudky, které by

opravovati mohly výtku kamarádské kritiky. Z dvodu
toho nereferovali jsme — a stalo se tak i pi po-

sledním referátu o výstav Rudolfínské v ísle minu-

lém — ani o tch pracích, které namnoze zasluhovaly

velice estného ocenní. Pes to objevily se v dob
poslední pípady, kdy referent (R. Tyršová v Osvt)
rozmnožuje poet svých otepaných frásí novou, frásí

»o kamarádské kritice « pi jménu A. Slavíka. Pozo-

rujíce pak, že i jinde objevily se narážky v tomto

smyslu, odhodlali jsme se pro píšt neomezovati zpra-

vodaje své v jich pochvalných posudcích o tch
pracích našich pátel, které toho skuten zasluhují.

pOMNÍK MARUŠKY BITTNEROVÉ. VOLNÉ SMRY
•*- zásadn nezmiovaly se o vcech špatných; my-
sleli jsme, že pinášejíce dobré práce v reprodukci,

najdeme pochopem a porozumní pro tento druh kri-

tiky. Za dobu tíletého vydávání asopisu seznali jsme

však, že pro pomry naše zpsob ten pece nestaí,

ponvadž najde se vždy v táboru jiných list dosti tch,

kteí práci prostední nebo špatnou staví do popedí.

A na podobné pípady dnes upozorovati považu-

jeme za svou povinnost.

Tentokráte je to z veejných sbírek poízený po-

mník M. Bittnerové, hlavn ale její figurální výzdoba

sochae p. Poppa.

Nezmiovali bychom se o tom, propjí-li se ale

asopisy »Svtozor« a »Zlatá Praha« k pochvalným
kritikám, mluví-li »Cas« pímo o umleckém vy-

kouzlení, musíme my prohlásiti práci tuto ne za um-
lecky prostední, ale za sotva emeslnickou.

Padá to tím více na váhu, že pochází od autora,

jenž znám jako pvodce dobrých dekorativních prací

sochaských. Neuví-li nám autor její má tu možnost'

pesvditi nás tím, že práci pedloží nkteré z vý-

stavních porot bu vídeských neb jiných umleckých
výstav, kde bývají práce jiných eských autor, (po-

ukazujeme jen na mladší jako Amorta a Vosmíka)
vystavovány.

STUDIE.
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Konkurs na pomník m. jana husí. v msíci
únoru zasedala komise umlecká ze zástupc

spolk Architekt a inženýr, Jednoty, Manesa a Um-
lecké Besedy, aby stanovila podmínky konkurenním
pro soutž na pomník Husv. V tchto dnech ozná-

meno v záležitosti té výborem spolku následující

:

Do poroty získáni z eských umlc pp. profes-

soi Zítek, dr. Hostinský a Hynais, architekt Wiehl

a jako historik požádán bude prof. dr. Jar. elakov-

ský. Velké nesnáze psobilo pedsednictvu, aby dle

usnesení výboru i umlecké komise získalo po jednom

umlci ruském a polském. Vyjednávání stížilo se krom
jiného také tím, že oba slovanští umlci — Rus Anto-

kolskij a Polák Godebski — byli na cestách. To jest

také píina, pro porota dosud sestavena není, pro
konkurs nemohl se vypsati a pro valná hromada

spolku nemohla být v obvyklé dob svolána. Svolání

valné hromady odloženo na dobu po prázdninách,

nebo výbor doufá, že do té doby porota bude se-

stavena a konkurs vypsán. Jelikož ruský socha p.

Antokolskij odmítl vstoupili do poroty, usnesl se vý-

bor požádati ruské výtvarné družstvo, aby spolku

jiného umlce navrhlo a s ním vyjednalo, by místo

v porot pijal.

yYSLEDEK SOUTŽE VYPSANÉ SBOREM PRO
* zízení eského národního divadla v Praze na ná-

rtky pro losy a plakáty k vcné loterii ve prospch
druhého divadla. Celkem došlo 27 návrh, z nichž

7 bylo na losy. Jury, v níž zastoupena byla »Jednota

Výtv. Umlc« pp. Hynajsem a Liškou, »Manes« Klu-

sákem a Kotrou, »Um. Beseda« A. Liebschrem a Po-

lívkou, sbor soutž vypisující B. Schnirchem, roz-

hodnuto vtšinou hlas, aby z návrhu na losy
piena 1. cena návrhu 729 (V. Županský), II. cena

návrhu A l+H +1 a III. cena návrhu B l±±±l (autor obou
K. Špillar)

;
z návrh na plakát I. cenu heslu

»Hlavní výhra« (E. Homolá), II. »Skizza« (L. Kuba
v Mnichov), III. práci se znakou škrabošky (A. Hof-

bauer). estného uznání dostalo se pracím se znakami

:

vážky v kruhu, »Píle« a »A« (dv varianty). — Tedy
opt jedna široká konkurrence, ve které cenu za cenou

odnášejí lenové ne více úzkého, ale poád ješt mla-

POD OECHY.
STUDIE OLEJEM.
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dého a svžího kruhu »Maneja«. — To

jiní nieho nedlají? — Veškeré došlé

práce vystaveny byly ve dnech 21.—-26.

ervna v sále Uml. Besedy a pístupny

veškerému obecenstvu. — Celek

pouoval více o chuti k práci

než-li o dobrém vkusu (o pracích

poctných psáti nesmíme —
vždy by se nám mohla vyisti

kamarádská kritika ! !) ;
nejvíce

nás zaujala práce nepoctná (pro-

tože pozd došlá) se znakou > ti barvy«

— v ns vidli jsme znaný kus pvodno-

sti a vkusu a rádi jsme etli v protokole jury,

že jí jednotlivci »vtšinou hlas« doporuují

k provedení tohoto plakátu. (K té vtšin hlas

podotýkáme pouze, že nedoporuovala-li to

jury, jako korporace, nebylo jist žádného

hlasování potebí — jednotlivci pak mluví každý sám
za sebe a nikoli »vtšinou« a »menšinou«.) — —
MÁVRHY NA PESTAVBU NEB NOVOSTAVBU

domu banky »Siavie« v Praze. Výsledek soutže,

vypsané správní radou banky »Slavie« na zhotovení

na pestavbu neb novostavbu bankovní budovy . p.

978-11. v Praze, jejíž lhuta vypršela dne 10. kvtna 1899,

byl ten, že došlo celkem 19 návrh, z nichž bylo 14

na novostavbu a 5 na pestavbu. Úad porotc pijali

za »Spolek architekt a inženýr v království Ceském«

pp. architekti Jos. Martin a Jan Vejrych, za »Jednotu

stavitel v království eském « pan Karel Stark, stavitel

a za správní radu banky »Slavie« lenové správní

rady a stavitelové páni František Hnvkovský a Bohumil
Holeek. Porota ta zkoušela došlé návrhy v 6 schzích
a pisoudila jednomysln vypsané ceny na novostavbu

projektm jen relativn nejlepším, protože žádný z nich

úelným zpsobem nehoví programu, a to I. cenu

2000 kor. návrhu pod znakou D. V. B., II.cenu 1 500 k.

návrhu pod znakou »Dvojkruh protnutý F« a III. cenu

1000 kor. návrhu pod heslem » Úeln«. Rovnž jedno-

mysln pikla porota vypsané

,

ceny na pestavbu následujícím

J návrhm : I. cenu 1 600 k návrhu

pod zn. »S « uprosted dvoj-

kruhu (Alternativa), II. cenu 1200 korun návrhu s hes-

lem »Phonix« a III. cenu 800 korun návrhu pod zn.

S. B. — Po otevení obálek shledáno, že navrhovateli

nártk na novostavbu jsou pp. : ad I. Alois Zá-

zvorka architekt v Praze, ad II. Fr. Buldra, architekt

v Praze, a ad III. Jan F. Deport, stavitel v Praze,

navrhovateli nártk na pestavbu pánové : ad I. Richard

Kusýn, inž. banky »Slavie« v Praze, ad II. Bedich
Bendelmayer a Emii Weichert v Praze a ad III. Alois

Zázvorka, architekt v Praze. Návrhy vystaveny byly

od 6.— 8. ervence v sále »Uml. Besedy« v Praze. —
K soutži této jen málo poznámek. Soutž sama
o sob, a slušn honorovaná, nemla valného vý-

sledku. V ní ukázalo se, jak obávaná moderna dnes

záíná nabývat pdy i u tch, kteí po vzoru svých

profesor Schulze a Kouly, do nedávná nemysleli jinak

než historicky. Dnes iní tak již i architekt Zá-

zvorka, autor projektu první cenou po-

ctného. Za nedlouho, doufáme, pijoou
i jiní a tak budou zastanci historických

sloh míti proti sob adu zastanc moderny.
Zajímavo je dále, že návrhu arch. Bendlmay
era, mimochodem eeno nám po stránce
umlecké nejvíce se zamlouvajícímu ná-

vrhu, vytknuta se strany jury s umle-
ckého stanoviska pro jeho modernjší po-

jetí neeský ráz. Vážíme si velkou

vtšinu osobností z jury jako praktik
v oboru stavitelském, podrobujeme se jejich

výroku pokud on tohoto oboru se dotýká,

ale tentokráte musí páni odpustit, když je-

jich o umlecké stránce projekt nesdí-

líme. Nám je sympatitjší projekt s celko-

vým moderním snažením, než jiný s pi-
míšeným moderním detailem.

STUDIE =
DETAILU.
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ÝSLEDEK III. SOUTŽE VOLNÝCH SMR.
K soutži na tapetu došlo celkem 17 návrh. Po-

nvadž autoi konkurenních prací vzdali se svého prá-

va voliti leny jury, rozhodla o výsledku soutže re-

dakce pibravši svého pedem ureného zástupce arch.

J. Kotru. Vypsané ceny usneseno neudliti žádné

z toho dvodu, že žádaným podmínkám » dekorace

klidné v liniích a diskrétní v barv« jak pro ložnici

bylo žádáno, absolutn nevyhovuje návrh žádný.

Obnos 100 kor. na soutž vnovaný pidlen
pracím relativn nejlepším v následujícím postupu. —

Odmna 40 korun nejlepšímu návrhu vynikajícímu

originelním stylisovaným desinem, podaným pod heslem

«Asarun» jehož autorem shledán malí J. Preissig v Pa-

íži. Ti další odmny po 20ti korunách návrhm ta-

pety s heslem H Q, vlysu oznaeném »Spolek

Manes« a tapet s heslem »paví péra« jichž autory

shledáni pp. Fr. Beneš, assistent eské reálky na Král.

Vinohradech, Fr. Skalák a J. Filippi, žáci um. prm.

školy. estné uznání vysloveno návrhm s hesly H
hvzda, ti soustedné kiuhy H a H ržice v kru-

hu a H, had. Návrhy cenou a estným uznáním poctné
v reprodukci pineseme v ísle píštím.

VIA AKADEMII VÝTVARNÝCH UMNÍ V PRAZE
í ’ byly vystaveny dne 11. a 12. t. m. práce žákov-

ské a udíleny školské ceny, z nichž prvé dv po 100 zl.

piknuty byly pp. Rud. Bémovi a Frant, Šimonovi
;

druhé ceny po 70 zl. sochai p. K. Wilfertovi a ma-
lím pp. A. Kalvodovi a Miloši Jiránkovi. Cenu
Feyerfeilovu v ástce 50 zl. obdržel socha p. Boh.

Kafka. Tetí cena po 30 zl, piknuta malím pp.

H. Bottingrovi, K. Langrovi a Ant. Vrátkovi.

CPOLEK »MÁNES « SÚASTNÍ SE UMLECKÉ
^ výstavy v Pardubicích. Žádáme své leny, aby

práce své zaslali nejdéle do 5. srpna t. r. K. L. Klu-

sákovi, Malá strana, Snmovní ulice 21. Bednní a

transport bude hrazen.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotocinkografie J. VILÍMA v Praze.



KRESBY
J. PREISLERA.

Aj ty horo, horo ty strmá,

hedvábnou trávou porostlá horo,

jaký to junoš po tob kráí?

Na housle hraje — kouzlo z nich line,

zajímá sluch náš jakoby v plen !

Praví ten junoš : sednme brati,

pátelsky v kruh na zeleném drnu,

ponome mysl hluboce v dumy,

zapjme píse, píse jak pl jsem,

po siném moi když vlny nás hnaly,

když trud s námi plul a kormidlo ídil

a hoe nám dulo do bílých plachet !

—

Zvonily housle a zazpíval junoš:

U dobrého otce, u nžné matky
jediný syn žil, jun Roman Vasili.

Rodi dvr pod slunnou stál strání,

bízy kde šumly útlé a štíhlé.

Žil Roman Vasili jak v hedbávu mkce,
medová jídla chystala matka,

nejtenším suknem šatil ho otec,

v práci jej šetil a dobrá vždy slova

Roman jen slyšel a úsmv jen vidl

na rtech vždy otce, dobré též matky.

Pece se jinochu zachtlo vyjít



do svta, daleko, na cizí strany,

uvidt lidi, neznámé kraje,

vysnné divý . . . Lekla se matka,

zachmuil otec. Vzali za ruce

jediné dít, sedli pod bízy
po skonené práci k oddechu tiše

na veer, jasn když vzcházela luna

libý když vítr kolíbal stromy,

tak že se sborem tanících dívek

v soumraku zdály, bílé ty bízy.

Zaal tu otec tak domlouvat synu

:

Moje ty dít, drahé a milé,

nedej se lákat do Marnivých dálek,

nedej se lákat do modravých mlh,

nev, že štstí tam zstává, vrtké !

Mnohého lákalo, v hoe pak vedlo,

v hluboké hoe, i v záhubu, smrt

!

Starý znáš dvorec za temnými lesy,

smutn tam, pustý, drolí se v trosky,

vzbuzuje postrach u dobrých lidí.

Bývaly asy, bylo tam jasno

:

jediný syn u rodi rosil,

dobrý a krásný, radost své matky,

pýchou byl otce . . . Modré ty dálky,

lživé ty dálky ho lákaly stále,

arem ho mámily, opustil otce . . .

Prošel on všechnu tu širokou zemi,

tu svatoruskou, za moe plaval,

za siné moe do kraj cizích

i zašel on k samému mocnému králi,

k samému králi to latinskému.

A král ten ho poctil a povýšil velmi,

vadil ho mezi své vrné sluhy,

klíníkem byl mu poklad velkých.
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A nikdo neznal tajemství jeho,

mladého klíníka v králov dom,
hluboké tajemství, zrádný než jeden

nevrný pítel. V sí vešel v noci

a pravil tam králi jazykem zrádným :

Oj, jsi ty náš otec, latinský králi !

Mnoho víš, pane, však jedno pec nevíš

!

Klíník tvj vrný, tvou miluje dceru,

bílou tvou labu! Ten vrný tvj klíník

ukrad ti poklad tvj nejvzácnjší,

ukradl est’ ti tvé jediné dcery ! . . .

Vyšel tu král na vysoký pavlán

bouícím hlasem do noci zvolal

:

Sluh, zda, vrných mi ješt je v hrad?
Dkaz a dá mi, kdo v lásce mi slouží!

A vystrojí houpaku v širém zde poli

z dvou dubových sloup, píník pak z klenu

položí na n, hedbávný provaz

piváže k nmu a za hrdlo bílé

povsí zrádce — klíníka mého! . . .

Bouil tak král a vyvedli juna,

dobrého juna. Klanl se druhm,
poprosil toho, jenž na smrt ho vedl

:

Oj, pánem ty’s mým te, krutý mj kate

!

Dej ty mn soustrastn zvuivé housle,

abych si naposled zahrál než zemru

!

Neve m k smrti tajenou cestou,

ale kolem m pove zlacené sín,

dcera kde králova ve vních nyje ! . . .

Vedli ho tedy kol zlacené sín,

zahrál tam pod oknem arovným zvukem,

zazpíval hlasem slaviím smutn

:

Bývalo, že pil jsem štstí z plné íše,

bývalo, že plul jsem v moi jasu —
nyní platím za své blaho krutou smrtí,

zhasne v temnu mladé moje žití

!

Jamu moji zrada vykopala !
—

Zaslechla ho dcera latinského krále

na svém lžku z hedvábí a nachu,

v zlaté síni naplnné vní,
vzkikla temn, velkou hrzou jata,

otevela okno, žavolala s pláem
vzhru k pavlánu, kde otce zhlídla

:

Oj, ty jsi mj otec, latinský ty králi

!

Klíníka ty svého krutou smrtí tresceš ?

Jámy dv hned vykopati povel,

na bílém na svtle nezstanu sama !

Vinen-li on, vinna jsem já více,

sama brávala jsem zlaté klice,

otvírala tajn okované dvee,

brávala za bílé ruce mileného,

líbala ho nyv v sladká ústa !
—

Pohltilo temno tato slova,

na dn temna soustras neležela —
dobrý jun se houpal mezi sloupy.

V síni své tou dobou skonávala

dcera královská. Proklála srdce nožem !
— —

Moje ty dít, drahé a milé

dobavil otce, pemítej v duši

o starém dvorci za temným lesem,

o junu statném, jejž lákalo štstí

rovn jak tebe, do zrádné dálky !
—

Bylo ticho, šumly jen bízy,

Roman mlel, úsmv nevící
kolem rt mu bloudil. Rozumla matka,

tesknota se ozvala jí v srdci,

nemluvila, hledla jen tiše

vrným zrakem synu svému v oi,

mimodk však, stará, žalná píse
na rty chvjné se jí drala z duše,

do soumraku linula se slova

:

Rozešel se s otcem syn ve divém sporu,

vyhnal otec syna v temné noci,

starší sestra kon bratru vede,

mladší sestra bratru kon sedlá,

sestra nejmladší však zaplakala,

štkajíc, takto tázati se jala:

braie milý, kdy se dom vr. tís ?

ekl bratr: jdte k moi
,

sestry,

k sinému a vemte v hrstku písek,

písek zasejte v zeleném sad,
setba ta až vzejde, pijdu dom! —
Však jak nelze písku rst a vzcházet,

tak se bratr dom nenavracel.

Sestry, když ti léta marn ždaly,

vydaly se v dáli bratra hledat

:

starší sestra srnou v step še vydá,

stední pluje labutí po moi,
hvzdou nejmladší na nebi vyšla.

Na stepi jej nenalezla srna,

na moi jej nepotkala labu,

ale hvzda zela v lno les

:

ubit ležel v tmáni, bled v své krvi,

jeho vraný k mu v hlavách stoji,

ocelový nž mu v hrudi trí . . .

Zhubila ho matka
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Píse doznla a bízy šelestily

sniv, teskn a ti vzdechy tiše,

ozvaly se v šeru stejnou dobou,

ode rt se nesly otce, matky, syna,

zraky jejich stejnou dobou vzhru
k obloze se obrátily ztmlé,

bleskem cos tam mihlo náhle jasn :

spadla hvzda s nebe jako slza !

Zachvli se a šli mlky dom. —

Plynul as a pomíjelo léto,

jese minula a pišla zima.

Roman pemítal a mlel stále,

jednou ale náhle veer pravil :

Úmysl mj uzrál, dám se poutí

v širý svt, mn úzko zde a dusno,

život chce se pít mi velkým lokem !
—

Kývl otec mlky starou hlavou,

spjala matka mlky slabé ruce,

tiše modlili se, lehli v lžko.

Ráno Roman ekl : ote, matko,

o štstí jsem snil, jež na m eká
ve svt a pjdu, jak jsem pravil.

Štstí bylo to jak zlatá hora ! . . .

Matka hlavu svsila a dla

:

Snila též jsem, sladké dít moje . . .

Snila jsem o hoi, které svtem kráí . . .

Jdeš-li širým polem — holubem tam vrká,

jdeš-li hlubým lesem — slavíkem tam létá,

znaven jdeš na lože — stojí hoe v hlavách,

pi poestném hodu — v první ad sedá,

zeleného vína nalévá ti v íši,

v rakev pospícháš-li od nho — za tebou

s lopatou se belhá — tam t teprv mine ! . . .

Dít moje sladké, nepoznalos hoe,

posud chránila t vrn matka tvoje —
ó kéž nepotkáš to šeré hoe v svt !

—
Domluvila matka, pravil otec dobrý

:

Pláem nezadržíš, ženo svého syna —
odlomí se vtev v sad u jablon,

jablko po svahu kutálí se

daleko od štpu mateského.

Narostou-li kídla ptáku, letí z hnízda

!

Nespokojen Roman byl by v dom našem —
slyšel rady vrné *— a má vli svoji

!

Opatruj ho Bh a ve jej k nám zas zpátky! —
Rozhodnuto bylo, syn se chystal v dáli.

Šubu vyšívanou istým stíbrem dali

na cestu mu, zlatém límec lemovali,

límec vysoký, že bílou šíji ani

vidt nebylo, ni se stran líce,

apka ze sobola byla zámoského,
hedvábný byl pás, ml sedm barev,

rukavice s palcem byly šedým stíbrem



cele prošité a škorn z tureckého

byly safiánu. Mšec plný zlata

za pás dal mu otec a když louili se

pod svahem, kde bílé bízy rostly,

požehnal mu otec a pak pravil ješt

:

Dít naše drahé, jediný mj synu !

Pamatuj až budeš v dálné cizí stran
pamatuj na slova moje varující

!

Povede t cesta kolem carských krem,
nevejdi tam nikdy, teba by t zvali

!

Nepij ani íšku zeleného vína

!

Vypiješ-li vína, nemáš vli svoji,

vle cizí má t zrádn ve své moci,

zakrouží se hlava, všechny údy slábnou !

V krmách zlí se také potulují lidé,

opojen když vínem v tžký padneš spánek,

vezmou ti i šubu lemovanou zlatém,

rád pak ješt pijmeš, hodí-li kdo cáry

z útrpnosti tob, abys nahým nebyl !

Takto pravil otec, dodala pak matka

:

Pozvou-li t k hodu, drahá moje duše,

k hodu ctnému, pod krov pohostinný,

skromným bu a nesedávej za stl
bez pobídky na první snad místo !

Budeš-li se zdát jim hoden toho místa,

sami vybídnou t, jinak dobí lidé

by se posmívali tob nebo v hnvu
nelaskavým slovem by t pokárali !

—
Pravila tak matka, pak se zamlela,
ale bylo znáti, že ji ješt nco
tísnilo, co íci zdálo se jí tžké,

posléz vzala syna za ruce a tiše,

klopíc vrné zraky, ekla v zapýení

:

istý jako slza, která z oka spadne,

posud jsi mj synu, cudný jako dívka!

Andlé kéž kráí v liliové bli,

po boku ti stále, chránící tvou duši

!

Romane, mj synu! Chra se svdné ženy !

Nedívej se v zraky, které smle planou !

Hrdinství jest prchat ped neistou silou! —
S Romanem se takto otec, matka louí,

dívali se za ním, jak po stepi kráel
vysoký a krásný. Smutni šli pak dom,
v mlhách když se ztrácel v neurité dáli.

V šerém koutu jizby ped obrazy matka
klanla se tiše, modlila se vroucn,
zadumán a smutn otec hledl kolem

po jizb, jež jako prázdné hnízdo zela,

hnízdo opuštné, odkud prchli ptáci.

Náhlý stesk ho schvátil, sklonil starou hlavu,

tiše zašeptal si : Nevrátí se více !
—

Ale Roman kráel statn stepí,

bujné srdce bilo v bílé hrudi,

oi sokolí se upíraly v dáli,

tkaly po nekonené pláni,

dobrý jun byl jako omámený,
štstím, které ekalo ho v svt.
Po ti dni šel hlubokými hvozdy

tichými jak opuštný kostel,

pespával u dobrých lidí v chatkách

roztroušených spoe po lesinách,

tvrtý den když vyšel na pou zase,

na stepi se ocit snhem kryté,

celé nebe jedna byla chmura,

tžká, temná, hrozivá a smutná.

Vítr skuel, bílé, velké vloky
hust brzy sypaly se s nebe,

nikde stromu, aby poskyt krytu,

nikde stopy po píbytku lidském.

Ale Roman statn cestou kráel,

celý den, a nohy jeho slábly,

celý den, a divn bílé jiskry

zdály se mu míhat kolem zrak,

závra a se zmocovala hlavy.

Byl už veer, slunce zapadalo,

krvav se zlato jeho lilo

mrakem roztrhaným po zamrzlé pláni.

Oslnn si jinoch clánl zraky,

zastavil se k oddechu — tu slyšel

zahlaholit co’s jak ptaí píse,

skivání jak švehol arosladký,

hlaholila však to mluva lidská,

slova tato zaslech jinoch zejm:
Zoro moje, veerní ty zoro,

vysoko jsi, zoro, zazáila,

vysoko nad lesy nad temnými
vysoko nad hnízdy slaviími

pustými te v nmé, kruté zim

!

Nevidíš, zoro, s vysokých nebes,

kráeti toho, kterého ekám,
v tesknot ekám, v samot smutné ?

—
Roman udiven se kolem dívá,

spatí stan jak náhle s nebes spadlý,
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velký byl a skvlý jako palác

skupený z hedvábí, aksamitu,

snhu blejšího. Ped ním stála

žena peluzná v labutí íze,

vlasy její, plavé jako msíc,

ve dvou perlami posetých proudech

za ramena tekou jí a tetí

tee v týl, je zdoben rudým zlatém.

Brvy temné jako erný sobol

nad oima pvabn se klenou,

nad oima jako noní nebe

temnomodrýma, plnýma kmitu

svtel nadzemských a tajuplných blesk.

Roman udiven se na ni dívá

:

zraky její aromocn planou,

nesklopeny, bez dívího zmatku.

Zabušilo srdce jeho junné,

nedovedl zraky odvrátiti,

chvjícím se hlasem pravil tiše

:

Zajisté, že zrodila t zora,

hvzdy zpívaly ti u kolébky,

unylá t vychovala luna

!

Odvtila luzná, bílá žena

:

Mnozí tázali se, jak se tážeš —
Z eho jsem se na svt narodila?

Zrodila m syrá matka zem,
z kee rokytníka jsem se narodila,

zpod jsem vyšla skály mechem kryté,

zpod kamene jak se pramen rodí.

Nevolá m nikdo, nemiluje —
prchal by jsi, znaje jméno moje !

—
Vešla do stanu, šel Roman za ní.

Nemiloval Bh jej v této chvíli? —
Teplo bylo uvnit, soumrak jako stíbro

sladce vládl tam a její krása

ze soumraku kvetla hvzdným svitem.

Pažit jarní, plný vonných kvt
kobercem byl v stanu, šachovnice

zlatá tpytila se v mkké tráv. —
Zahraj se mnou, ekla krásná žena

stavíc šachy, tpytící se stíbrem.

Na prstech jí rudé kamy plály,

perly po vlasech jak slzy byly

vyronné jitrem. Oi nesklopené

duši jeho ssály jako slunce vláhu.

Zachvl se a ekl : O co hráti ?

Usmála se sladce, odvtila:

Vyhraješ-li, tvá jsem chrabrý june!

Zachvl se a ekl
:
jaký základ

podám já však, nesmírná když výhra

taková mi kyne? Ty, o se mnou hraješ?

Usmála se krt a pak ekla

:

O co hraju ? O tvou mladou duši

!

O co hraju? O tvé velé srdce!

O co hraju? O tvou bujnou hlavu!

Kývl jinoch, sedli si a hráli.

Roman hrál jako by ve snách tonul,

sotva dotekl se šach chvjnou rukou,

nesklopené její oi zmatek

psobily mu a její krása

opojovala jak arným vínem.

Tikrát hráli, tikrát jinoch prohrál.

Zoufalá jej bolest uchvátila,

vyskoil a bílou její ruku

za prsteny jal, za rudokmitné,

zvolal vášniv: jsi pec jen moje,

teba že jsem tikrát podleh ve he!
Usmála se záhadn a krt.
Bloude, ekla, což to není stejné,

tvá-li jsem, neb mj ty, tlem, duší?

Nepustím svou koist, v mi, nikdy!

Budu s tebou do rakve i hrobu !
—

Bledá byla jako pízrak, mlha,

oi hasly ji jak bludná svtla,

povstala a šachovnicí zlatou

udeila juna tikrát v elo :

mlha byla v bujné jeho hlav,

nevýslovná tíže v srdci velém,

temno smrti v mladé jeho duši,

povalil se na zem jako kámen. —
Když se vrátila mu zase pam,
bylo šeré ráno, nevlídné a smutné,
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místo stanu byly pouze mlhy,

místo nesklopených zrak ženy

bledé hvzdy na úsvit hasly,

ležel na snhu na tvrdé zemi,

kolem hluš a smutné, pusté prázdno. —
Roman zaplakal jak dít pláe,

osií-li náhle v širém svt,
vstal a šel zas v dálku neuritou

s divnou mlhou v hlav, matným krokem,

s tíhou v chorém, rozboleném srdci,

s temnou chmurou v strádající duší.

Nová pou ho vedla pustou stepí,

nová pou ho vedla temným lesem,

vyšel z les, zlatoskvoucí bán
tpytí se na nebi, hust jako hvzdy,
velké msto strmí ped nim hrd.

Prošel branou vysokou a vava
liduplných ulic na nj dorážela

jako hukot siných val moe,
nevdl, kam obrátiti kroky,

jako slepý kráel s proudem lidí,

ženoucích se na trh v prosted msta.
Vedla dráha podél carské krmy.
Uvnit zpv byl, mimovoln Roman
zastavil se na mžik, družnost zpívajících

zdála se tak vábná siré jeho mysli

!

Smuten, teskliv stojí, vsí hlavu,

jasné zraky klopí k temné zemi.

Hle, tu vyjde žena veselá a krásná,

hledí na a praví zpvným hlasem :

Co zde stojíš smutn, dobrý june?

Msto je ti cizí? Neznámí ti lidé?

Nevíš kam bys šel si odpoinout?
Zajdi sem, v tu pohostinnou krmu,
vypij íši zeleného vína,

rozvesel svou mysl bohatýrskou,

rozvesel své mladé vroucí srdce !

Cizí jsi a bloudíš sie svtem,
zábavu zde najdeš mladých druh !

—
Hledl na ni, bílá jako snhy
byla v líci, jasné její oi
svítily jak sokolí a brvy

erné jako sobol klenuly se

pvabn pod elem jejím bledým.

Roman lek’ se — obrazy oné druhé

duší kmit’ mu, oné peludové,

která jako sen mu náhle vznikla,

a
ko sen mu také s nocí prchla

!

voká ho zachvátila váše,
zkoš byla v ní a velká trpkost,

dor a posmch, tesknota a lítost,

tlo se mu zapudit ten pízrak,

erý v noci tak ho krt mámil,

'^"'-'"'Hiledl žhav na tu, která stála,

žádný pelud, tlem v bílém svtle,

v ruchu ulic a která jej zvala

s upímností mezi živé lidi

!

%M>
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Usmála se, když tak na ni hledl,

vzala pod paží jej, zašeptala:

Vesel se a pij ! Až tma se spustí,

pokynu ti bílou rukou na znamení,

v komnatu že tichou povedu t,

v komnatu svou, abys odpoinul,

open hlavou o má bílá adra,

z opojení vínem, v opojení

povedu t divusladké lásky !
—

Smle hledla mu v jasné oi.

Bylo mžikem mu, jak by svou vísku

vidl rodnou, dímat v stínu bezin,

bylo mu, jak varující slova

otce, matky slyšel by — však nedbal,

— nemiloval Bh jej v této chvíli? —
vešel v krmu s vábící jej ženou.

Vešel v jizbu, znamenal se kížem
dobrého dle zvyku, ped obrazem

povšeném v šerém kout, poklon

uinil na tyry strany dvorn.

Mnoho bylo v jizb mladých druh,
všickni na nj hledli, za chvíli

jeden povstal za dubovým stolem,

nalil íši zeleného vína.

Vypij, pravil, oberstvíš své síly,

okeje ti mile jará mysl

!

Pijal íši zeleného vína,

vypil ji a smutek jeho mizel,

druhou pil a tetí, zpíval s druhy,

vesel byl a bujný, opojení

vstoupalo mu v hlavu jako mlha,

srdce skákalo mu v prsou jako ptáe,

z oí jak by padaly mu jiskry,

bylo mu, jak by jej koráb nesl

divým moem do neznámých pásem,

zdálo se mu též, že noc už padá

temn kolem, hle a v pustém šeru,

pojednou mu kývla bílá ruka

bujný úsmv plynul šerem k nmu,
smlé oi dívaly se na nj,

pod obloukem brv jak sobol erných.

Povstal Roman jako arem puzen,

vrávoravým krokem za ní kráel,

za ní, která kynula mu rukou,

z opojení vínem v opojení

povedla jej sladkoarné lásky. —
Vzcházel den a probudil se Roman —
ležel však na chladném dvoe krmy,
opodál byl starý pláš a šaty

obnošené, roztrhané, obuv

z lípového lýka . . . Skehlé údy

Roman halil v bídné ony cáry

a jak zabušil na dvee pstí.

Dvee rozlítly se, ona žena,

která sytila jej mrzkou láskou,

stála ped ním, smála se a ekla

:

Jaká se to s tebou zmna dála

!
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Vera byl jsi pyšen, kvt jak máku
a dnes ubohý jsi pouze žebrák

!

Vera byl jsi bohatýrsky krásen,

a dnes bled jsi, zlomen, jako chorý!

Vru, že to není moje vina

v lupiské že, bloude, pad jsi ruce,

když jsi v noci z komnaty mé prchal,

láskou syt a celováním znaven !

—
Neodvtil, stud mu mluvit bránil,

na tesanou sedl bílou lávku,

smuten k smrti. Klesala mu hlava,

klopil mlky oi k syré zemi.

Ozvala se žena mén krt.
Nesmu se, mu ekla, vypij íši

vína zeleného, to t vzpruží

!

Podala mu vína, mlky vypil,

zmužilo se srdce jeho mladé.

ekla žena; Vsta na bystré nohy!

Odejdi ! Zde není místa více

pro tebe. Snad nkdy se zas vrátíš

s mšcem zlata za hedbávným pasem?

Hanbou zardl se a vstal a vyšel

z kleté krmy od nestoudné ženy. —
Toulal se po mst, mst cizím

šel a šel od jitra do veera,

nevda kam schýlit pustou hlavu.

Pišel k domu odkud hudba znla,

k domu devnému, prostrannému,

dvee pohostinn byly oteveny,

mnoho šlo tam dobrých jun v hosti,

šli tam všichni k svatebnímu hodu,

každý v ruce ml po bílém chleb,

každý tiše vesele si zpíval.

Roman cítil v srdci mocnou touhu,

vejít také k hodu svatebnímu

sednout také mezi dobré lidi,

vypuditi hoe z mladé mysli,

odn a byl jako bdný žebrák,

bílý chléb a neml žádný v ruce . . .

Vzmužil se a vstoupil mezi hosti.

Vešel v jizbu bílou, osvtlenou,

medová kde jídla stoly kryla,

stíbrné též íše plny vína.

Kížem znamenal se Roman ped obrazem,

poklon inil na ti, tyry strany,

všickni v jizb na nj dívali se,

s rumncem na tvái jak stál skromn,
nesmle a slova nepromluvil.

Mezi sebou íkali si hosti

:

Podle kíže, dobrý je to jinoch,

podle poklon mrav ušlechtilých,

pes to, že je zahalen jen v cáry.

Zatím Roman sed u samých dveí
na lavici pokorn a tiše,

vzpomínaje nauení milé matky

o chovám pi poestných hodech.

Mimovoln sklopil zrak a vzdychl.

Domu hospodá pemítal tiše :

Pišel v dm mj, je mým tedy hostem,

místo poslední u stolu kdybych dal mu,

urazil bych chudobu snad jeho.

Jedno z prvních míst mu poukázat? —
U mnohých bych teba posmch zbouzel !

K prostednímu místu tedy ve jej,

podal íši mu a pokrm hojný,

vlídným slovem hosta pobízeje.

Jedl Roman a pil do sytosti,

vden byl, však nepromluvil slova.

Mezi hodem zaznívaly zpvy
veselé a bujné, ale nyní dívky,

družky nevstiny zazpívaly

tesknou píse, kterou pivádlo
na mysl jim louení se družky

s otcem, s matkou, s drahým domem rodným.
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F
ragmenty z knih johna ru-

SKINA. Odolali jsme nedávné píležitosti,

kdy všude objevovaly se po asopisech pí-

ležitostné, více mén nesprávné a na chvat

objednané lánky o jubileu velikého kmeta anglického

Johna Ruskina. Nepinesli jsme žádného láneku o nm
schváln. Pokládáme za pochybenou cestu, když se

obecenstvu vykládá, teba sebe nadšenji a nekriti-

tji, o muži u nás skoro docela neznámém
;
tím se

zájem pro díla jeho nevzbudí. Správnjší a dle soudu

našeho jistjší je, když se tenái pímo pedloží hrst

myšlének jeho, teba na zaátek vybraných pelmel —
síla a váše krásné duše Ruskinovy je tak mohutná,

že i ty zlomky vzbudí trochu pozornosti
;

pak teprv

lze o jeho veliké práci životní promluviti šíe, bez ne-

bezpeí, že slovo o nm hluše zapadne bez ohlasu.

Ruskin, to nejen žhavý hlasatel vysokého umní,
to i prorok, nespokojený s nynjším spsobem života

sociálního, to neúmorný pítel dlnictva, duch hluboce

náboženský, veliká, istá, nadšená, výjimená duše.

Tch nkolik slov dlužno míti na mysli pi tení ná-

sledujících fragment (pirozen v našem list lze uve-

ejniti jen úryvky, vztahující se k umní) — nebo
Ruskin je esthetik zcela zvláštní. LT nho není patrna

pouze mohutnost esthetická, nýbrž mohutnost ta sdru-

žuje se v jedno s ostatními silami duševními
;
Ruskin

neobjevuje se toliko jako kritik umní, se smyslem

pro krásu, nýbrž jako celý, velký, harmonický lovk.

*
,

* REDAKCE.

(Úryvky z knihy »Lectures on art« (Pednášky
o umní. )Od malíe Turnéra nelze dostati krajinomalby,

nemá-li krajiny, kterou by maloval
;
od Tiziana nelze

dostati obrazu, nemá-li model lovka. Ta vc, strun
takto povdna, nepotebuje dkaz. Ale souhrnem

nechce se mn podait, abych jednoho lovka našel,

který by mn uvil, že poátek veškerého umní je

v tom, abychom zemi svou uinili istou a lid náš

krásným. Po desítiletí jsem se napracoval, aby o tomto

zejmém fakt lidé, když ho dviv nepijmou, aspo
pemítali, jako o námtu, jenž docela není pemrštn.
Opakuju : zemi svou uinit istou a lid náš krásným,

to nutné umlecké dílo, se kterým musíme zaít.

Arci bývalo umní v zemích, kde lidé ve špín žili,

aby sloužili Bohu, nikdy však nebylo umní v zemích,

kde lidé žili ve špín, aby sloužili áblu. Zajisté bý-

valo umní tam, kde národ docela nebyl krásný, kde

ml i rty odulé a kži sernalou žárem slunením

;

ale nikdy nebylo umní v zemi, kde lid byl bledý

krvavým dením a zvadlý stínem smrti, kde rty mlá-

deže, místo aby byly jako rže, sežrány byly hladem

nebo ohlodány jedem. A proto alfa a omega všeho,

co mám íci, je: Ušlechtilému umní neblížíme se,

když rychle jezdíme po drahách, nýbrž tím, když zlí-

bezujeme svá obydli a prodléváme v nich; ušlechtilým

umním uíme se nikoli soutží, nýbrž tím, když

klidn konáme každý, co nejlépe dovedeme, každý po

svém spsob
;
neuíme se ušlechtilým umním výsta-

vami, nýbrž kdy konáme, co je ádné a tvoíme, co

je poctivé, a se to dostane na výstavu nebo ne

;

uíme se jim, abych nkolika slovy povdl, tím, když
lidé nestaví ani nemalují z hrdosti, ani pro peníze,

nýbrž z lásky; z lásky ke svému umní, z lásky ke
svým bližním, nebo z njaké vyšší lásky, a jakékoli,

která v tchto citech kotví. —
* *

*

Je nemožno, abychom v nkteré zemi mli pravou
mravnost, pravé štstí nebo pravé umní, kde jsou
msta stavna jako u nás, nebo lépe, kde iní takovou
míchanici jako u nás

;
takové hnusné dýmje morové,

šíící se jako neštovice po kraji, kterýž sežírají. Mu-
síme mít msta líbezná, rozmysln budovaná, nikoli

na zdabh rozházená a proházená, nýbrž omezená
v rozmrech, která nevyvrhují kolem sebe ohyzdná
pedmstí, strusky a kutišt, nýbrž musejí být obklo-

pena kvtnatým vncem kvetoucích stromv a líbezn
vedených stíbrných ek. Není možno ! namítne se

mn. Tebas ! ale já nemám nieho init s nemožností,
nýbrž jen s nevyhnutelnou nutností. Ale ješt víc

musí se umožnit, než mžeme mít njakou umleckou
školu, totiž my musíme nkde jinde než v Anglii, nebo
aspo na neužitených místech v Anglii najít, kde bychom
mohli zakládat své fabriky, pracující s ohnm — ta-

kové továrnictví by musilo být omezeno na nejnepatr-

njší míru, ze železa by se nevyráblo nieho, co se

dá zrobit úspšn ze deva a kamene, nic by nebylo

hnáno parou, co mohou se stejným výsledkem hnáti

síly pirozené.

Je víc než dost vodní síly pro mechaniku, které

jest zapotebí pro život spoleenský. Množství stálých

hybadel poskytují také kotevní mlýny na velkých
ekách, a zaízení hnaná nádržkovými stavidly, jež

napluje píliv moský. Tedy orba vykonávaná lidskou

rukou a naprosté vylouení zbytené síly ohenní jsou

první podmínky umlecké školy v kterékoli zemi

;

dokud je neprovedeme, dív i pozdji, bude u nás

vládnout stav vcí, jejž stvoil náš mechanism, bez

umní ušlechtilejších. Akoli Anglie ohlušena je teskem
stav tkalcovských, dti její nemají šat

;
akoli je

zaernna špínou svých uhelných dol, dti její hynou
mrazem; akoli prokramauje svou duši za zlato, ony
umírají hlady. Setrvejme si pi takovém triumfu, zdá-li

se nám radno
;

ale toho smíme si býti jisti, že krásná

umní ho s námi sdílet nebudou.
* *

*

Co nás opravuje domnívati se, že umní kdy bylo

hlasatelem božsky inspirovaným ? Jaký vniterný dkaz
dávají nám díla velikých umlc, že se nalézali v pod-

danském vedení mocností nadpirozených ?

Je pravda, že odpov na takovou tajeplnou otázku

nemže se zakládati jen a výhradn na žádném vni-

terném dkaze; avšak je dobe zvdti, jaký vývod

by z takového jedin dkazu mohl býti inn. A ím
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nestrannji lovk prozkoumává zjevy obrazotvornosti,

tím víc musí míti za to, že jsou to výsledky vliv

ducha životního, všeobecného, proto však ne mén
božského, jehož dílek skryt je v každém stvoení, pi-

men k postavení jeho v tvorstvu
;

a dále musí

míti za to, že vše, co lidé správn konají, zajisté

dokonávají to s pomocí božskou, avšak podrobeni

jsouce neotesitelnému zákonu, kteréhož nikdy nelze

obejiti.

Síla tohoto duševního života mže býti naším živo-

bytím zmenšována nebo rozmnožována; pibývá nebo

ubývá jí obas, zrovna jako pibývá nebo ubývá síly

tlesné
;
pi rozliných píležitostech lze ji vlí naší

vzbuditi, a bídou naší nebo híšností naší sraziti dol.

Avšak ona v každé dob je z ásti lidskou, z ásti

božskou. My jsme lidé a ne pouze zvíata, ponvadž

neustále je v nás cosi z tohoto dílku božského; jsme

lidé ušlechtilejší nebo sprostší, je-li v nás více i mén
tohoto dílu božského

;
však nebývá nám ho uštdeno

nikdy takovou mrou, aby z nás inil víc než jen lidi.

Toto všeobecné vysvtlení pedkládám s jakousi

rozpaitostí, a jen jako vysvtlení, k nmuž, dle mého

zdání, existující doklady pivádjí každého nestranného

myslitele. Avšak troufám, že ve svých dalších studiích

budu moci dokázati toto : že vymožeností umní, kteréž

lidé dosud obyejn pokládali za výsledky výhradn

inspirace, bylo dosaženo jen po dlouhých stupních

práce rozumn vedené a pod vlivem cit, jsoucích

spoleným majetkem všeho lovenstva.
Tyto city a schopnosti, uštdené všemu lidstvu

v rzných mrách, lze roztíditi v troje : pedn pudy

budování a zpvu, které máme spolené se zvíaty

a kteréž nám jsou zrovna tak vrozeny, jako vele a

slavíku; za druhé dar vise neboli sna ve spaní, ve vy-

trženosti, nebo v ovládatelné innosti fantasie
;
konen

za tetí dar, vyvozovati a stanovití dsledné závry

ze zákonv a forem krásy.

Dar vise, ponvadž se nalézá v nejužší souvislosti

s nejvnitnjší naší pirozeností duchovní, bývá velkou

vtšinou myslitel pokládán za cestu, která sprosred-

kovává božské pouení
;

i je faktem, že velká ást

umní ryze pouného (didaktického) busi eí, busi
plastikou, byla podáním skutené vise, jež sice v dob
svého objevení se duchu mocn se vtiskuje, avšak

padá pec na duševní zrcadlo, osvtlené pedcháze-

jícím, správn vedeným živobytím. Ale je stejn pravdou,

že tyto vise, kde nejzetelnji byly zachyceny, vždycky—
pravím zúmysla vždycky — byly znamením jakési

duševní omezenosti nebo rozrušenosti
;

a že lidé, vt-

šinou uznávající cenu takových visí, hodnotu jejich

peceují, jelikož si vyvolují, co se jim zdá být uži-

tené, to pak zvou »inspirovaným« — ale bez po-

všimnutí pouštjí, co zavrhují jako bezužitené, akoli

to nalehlo na visionáe se stejnou mocí.

Tak pravdpodobn není didaktitjšího umleckého
díla nad Albrechta Diirera obraz » Rytí, Smrt a ábel.

«

Ale obraz ten je ponze jedním dílem z ady prací,

kteréž podobným spsobem zobrazují živé sny a z nichž

mnohé (vyjma jejich spsob zobrazování, jako »Sv.

Hubert«) jsou nezajímavé, jiné nanejvýš nesrozumi-

telné, nkteré odstrašující a docela neužitené; takže
se pesvdíme, kterak dar visionáský tohoto velikého

malíe, pesn prozkoumáno, byl vlivem chorobným,
jenž umní jeho astji zneuctil, než mu prospl,

a vydal za ob vtší ást jeho energie látkám jalovým.

On stvoil za celý svj dlouhý život jen dv velká

díla, a ob umjí v nás probouzet jen tžkou mysl.

Bu si cena obou tchto dl jakákoli, ona vypadají

spíš jako poklad dobytý s velikým vynaložením lopoty

a trampot, než jako bezprostední dar nebes.

Naproti tomu bylo dosaženo nejen nejvyšších, nýbrž

i nejtrvalejších úspch na poli umní lidmi, kteí

svj dar vise, a byl sebe mohutnjší, podrobovali

písné rozmyslnosti a drželi jej na uzd, oddávajíce

se klidn, mírn, trvale, ne horen, nýbrž laskav
skutenostem svta naprosto ne visionáským.

A pokud lze dovoditi souvislost mezi vlohami

a mravným spsobem života, nalézáme, že nejvyšší

umní je dílo dobrých lidí, avšak bez rozhodné ná-

božnosti, lidí, kteí sob samým aspo nejsou si v-
domi nijaké inspirace, a kteí své pevahy nad jinými

jsou si tak málo vdomi, že jeden z nejvtších mezi

nimi, Reynolds, byv sveden svou skromností, prohlásil

:

»rozumn vedená práce všechno zmže.

«

*

(Z knihy »T h e L a w s o f F é s o 1 e. «)

Umní lovka je výraz jeho rozumné a discipli-

nované záliby ve formách a zákonech stvoení, jehož

ástí též on je. Ve všech prvních definicích nad míru

velikých vcí musí být jakási temnost a nedostatek

pesnosti
;
pokus, upesnit je ješt víc, skoní jenom

ješt vtší nejasností. My tebas vyjádíme píteli

rozumnou a disciplinovanou zálibu, již nalézáme v kra-

jin, a nejsme pro to umlci
;
avšak nicmén je pravda,

že veškeré umní je umlým výrazem takové záliby

;

snad ne vždy záliby ve vci vidné, nýbrž jenom
v pociovaném zákon, avšak podrobn prozkoumáno
je to vždy záliba ve stvoení, jehož ástí tvor jest,

nikoli záliba v sob samém. Takž beránek hrající si,

tšící se ze svého pouze života, neni umlcem
;
avšak

pastý beránkv, který vyezává kuliky v kuse deva
ureném za pínici dveí, vyslovuje, a neuvdomle
svou zálibu v zákonech asu, míry a poádku, podle

nichž zem kolotá a slunce dlí na obloze.

I umní zvíat, pokud rozum je ídí nebo káze
je krotí, se zlidšuje, avšak, myslím, nikdy nestává že

dokonale lidským, ponvadž nikdy, pokud jsem vidl,

nevyjaduje ani neuvdomlou zálibu v zákonech bož-

ských. Zpv slavíkv má zajisté skvostné passáže,

avšak, zdá se mn, jen tak jako vlnky v ece pso-
bením zákona, jehož si ani voda, ani pták stejn ne-

uvdomují. Pták uvdomuje si radost a lásku, jichž

voda si není vdoma, ale (díky Bohu !) radost a láska

nejsou umní, aniž jsou omezeny jen na lovenstvo.
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Ale píse lásky stává se u-

mním, když zpvák rozumem
a disciplinou si uvdomí kou-

zlo jejich passáží s prvodem
loutny, Dále, abychom dopl-

nili rozsah svého výmru, sluší

si pipamatovati, že vyslovu-

jeme svou zálibu ve vci krás-

né nebo líbezné nákem nad

ztrátou její nemén než radostí

nad její pítomnosti
;
znaný

díl umní je proto umní tra-

gické neboli myšlenkové;

avšak všechno pravé umní
je velebou. (Jakmile umlec ve

své úloze napodobovací zapo-

mene na svou úlohu veleby,

je veta po jeho umní. Vcí
jeho jest podati ideu neho
krásného jakýmkoli spso-
bem, tebas nedokonale, ne

však jakýmkoli spsobem,
akoli dokonale podati ideu

neho šeredného. V ranných

silných dobách svých umní
pokoušelo se velebiti svaté,

a z nich dlalo jen nemotorné

figury. Postupn stávalo se

spsobilým, aby dovedlo zo-

braziti lidské tlo s pesno-

stí, i zalíbilo si zprva velice v této nové umlosti, a

po celé skoro století vyzdobovalo všechny své budovy

lidskými postavami v rozliných posicích. Avšak nic

nebylo hodno veleby na lidech, kteí nemli jiné cnosti,

než že mli tla, a jiných výraz, než že neoekávanými
spsoby kížili nohy. Taková pekvapení nezbytn
mají své meze, a umní opírající se o anatomii zahy-

nula, když byly variace posic vyerpány.)

Z tohoto velikého zákona není výjimky, nebo
í karrikatura je umlecká jedin pojímáním krásy, jejíž

nedostatek pemršuje. Karrikatura od osob, které ne-

dovedou pochopiti krasy, je ncstvrná v pomru k jejich

tuposti
;

a i pro nejlepší umlce je osudno setrvávati

pi návyku karrikování.

Vtisknte si tudíž do mysli, jakožto vdí zásadu

vší pravé praktické práce a jako zdroj veškeré zdravé

síly životní — že vaše umní má býti velebou neho,
co milujete. Bu si to tebs jen veleba škeble nebo

kamene; bu si to veleba hrdiny; bu si to veleba

Boha
;

vaše postavení jakožto živoucího tvora je sta-

noveno výškou a šíí vaší lásky; ale a jste malý i
velký, zdravé umní, s nž jste, musí býti výrazem

vaší pravdivé záliby v skutené vci radji než záliby

v umní. Vy si snad pomyslíte, že ptaí hnizdo malo-

vané od Williama Hunta je lepší než hnízdo skutené.

Zajisté platíme veliké peníze za ono hnízdo, a sotva

nás napadne, podívat se na skutené hnízdo, nebo

zachránit je. Ale bylo by lépe

pro nás, kdyby všechny obrazy

na svt zahynuly, než aby ptá-

ci pestali stavt svá hnízda. A
práv v tomto doznání své in-

feriornosti kresba nabývá své

ceny. Fotografie, protože sebe

nemže odsoudit, je práv
proto bezcenná. Sláva velkého

obrazu leží v jeho hanb; a

kouzlo jeho v tom, že mluví

0 rozkoši velikého srdce, že je

nco lepšího, než tento obraz.

A také mluví hlasy mnohých:
snahy tisícerých nebožtíkv i

jejich vášn jsou složeny v ob-

razech jejich dnešních dtí. Ne
dovedností jedné hodiny, ani

jednoho života, ani jednoho sto-

letí, nýbrž pomocí nespoetného
množství duší musí býti stvo-

eno krásné dílo. A jako in sae-

cula saeculorum, musejí býti

dány lovku poslušnost a po-

rozumní a ryzí pirozená váše
1 vytrvalost, aby obraz byl stvo-

F BÍLEK ren, tak musejí býti též uznány,

abychom obraz stvoený po-

chopili. To je hlavní nauka,

které jsem uil, pokud jsem

uml, po celý svj život : Jen ten obraz je ušlechtilý, který

byl malován s láskou ke skutenosti. To zákon, jenž

obsahuje nejvyšší cíl umní
;
to také zákon, jenž bez-

pen vede první jeho kroky. Pejete-li si kresliti,

abyste zobrazili nco, co vám leží na srdci, budete

pokraovati rychle a bezpen; pejete-li si kresliti,

abyste vyvedl krásnou kresbu, nikdy jí nevyvedete.

Prostota úelu je dále užitená, uzavírajíc všechny

diskuse o method. Nejlepší obraz je, který nejúplnji

pedstavuje to, co se snaží pedstavit, jako je nejlepší

eí, která poví nejjasnji, co usiluje povdti.
Je-li dán materiál, meze asové, místní podmínky,

pak je pouze jediná správná methoda malby. (V so-

chaství je materiál nezbytn tak rzný a místní okol-

nosti tak složité, že by se zdálo býti vyumlkovaným
natahováním zásady, že je pouze jediná správná me-

thoda v sochaství; ale pec je to pravda, a každé

zpracováni mramoru lišící se od zpracování socha
eckých, je horší práv tím rozdílem.) A ponvadž,
má-li malba býti zcela dobrá, musí býti materiál co

možná nejlepší, podmínky asu a místa docela píznivé

je tedy jen jediný spsob zcela dobrého malování.

Tzv. »slohy« umlc jsou spíš pispsobením k nedo-

statkm materiálu, nebo známkami nedokonalosti jejich

zdatnosti, nebo nedokonalé znalosti jejich doby. Velicí

malíi jsou si podobni co do své síly a liší se jen

SVOU slabostí. (Jiné úryvky budoucn.)
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A. BOUDOVÁ
I. cena ze soutže
na dekoraní linku.

= DV VÝSTAVY VÍDESKÉ. =
Víde nemívala tuším nikdy u nás valnou povst

jako msto umlecké
;

v jejím vlas+ním umleckém
život pevládaly vždycky živly spíš zevn okázalé,

lidé á la Makart nad živly intimn umleckými, jako

byl vzácný mistr Pettenkofen. Tuto tradici drží Víde
i dnes a Makart má v Klimtovi, Engelhartovi atd.

dstojné nástupce, ale v jiném ohledu se zmnila od

dvou let k svému prospchu. NeplatilaTi díve za valný

trh umlecký a bývalo-li úastenství ciziny na jejích

výstavách nevalné, nastaly nyní zásluhou ilé Secesse

znateln jiné pomry. Secesse opatila si adu korres-

pondujících len mezi svtovými mistry, a eo ipso

mla vyhráno
;
její první výstava, improvisovaná v cizích

místnostech a obeslaná znamenitým zpsobem, vzbu-

dila pímo nadšení — úspch zstal vren i následu-

jícím. A tak i z Prahy zajede si mnohý z nás na

den, na dva do Vídn na novou Secessi, ba znám
takové, kteí . . .

ješt žádnou z jejich ty exposic

nevynechali.

I my jsme táhli te do Vídn od loska po tetí,

a nový palác Secesse vítal nás jako staré známé.
Nevím, loni s ním nadlali tolik slávy, že jsem vru
si ani netroufal piznat, že a jak se mi nelíbí. Ale
bezbožnému svtu te už nic na dlouho neimponuje,

ani hymny pana Bahra ne, a tak jsme do vnit tento-

kráte vstupovali tuším daleko krititji naladní než

posledn.

Také se dalo daleko více kritisovati; tvrtá vý-

stava Secesse je myslím slabší než pedešlé, rozhodn
slabší než skvostná první. Takto je i tentokráte normál
tch dvou set ísel nepomrn vyšší než na jaký jsme
zde v Praze zvyklí, ale cizina vykazuje — snad ná-

hodou — málo vcí vysoko nad normál, a Vídeáci

— myslím, že už píliš jasn ukazují, kam vlastn

míí, a tím rozhodn prohrajou.

To je stará písnika zase znova : laciná modernost

a flanc místo pravého umní. Máte dojem, že je jim

všem poctivá práce píliš dlouhou cestou, proto hle-

dají, jakým knifem by docílili stejného effektu rychleji.

0 ten se jim jedná, ten zavádí i lidi rozhodn talen-

tované, jako je z nich jist KLIMT nebo KRÁMER.
Ivlimt maluje Schuberta u spinetu ve spolenosti mladých

dvat; nehledí ovšem vystihnout ani intimní náladu

ani zajímavý svtelný effekt veerní scény
;

ne, hledí

jen namalovat vc za každou cenu divn, divn

umístit v prostoru, užívat divných barev a divného

traktamentu. A jeho Nuda Veritas? Verše, které na

svá plátna zlatém píše, ješt nikdy malíe nevytrhly.

ENGELHART se vrhl na umlecký prmysl a ná-

podobí kde koho, KRÁMER upadl ve starý omyl, že

staí namalovat postavu velikou, aby byl i dojem

veliký. Této zásad holduje tam s velkým úspchem
1 s daleko vtší obratností v plastice A. STRASSER

;

ale celá velikost jeho Marca-Antonia nesnese zdrcující

sousedství prosté hlavy Rocheforta, modelovaného

s bezpíkladnou silou a mistrovstvím od RODINA.
To je nejsilnjší umlecký dojem výstavy

;
vedle nho

jsou všichni ostatní — snad na jednu výjimku —
jen interessantní. Tak je tu ješt z rozumnjších Vídeák
MOLL a AND, z Nmc je velmi slabý SKARBINA
a etn zastoupený drážanský KUEHL, a vždy in-

teressantní, tentokráte také slabší nežli jindy. Z krajin

znamenitý jeden THAULOW, dobrý BAERTSOEN, v pa-

stelu výtený MAURICE ELIOT
;
v kresbách a rytinách

opt Baertsoen a hlavn znamenitý RENOUARD; v por-

trétu je nejzajímavjší svrchovan distingovaná, zvláštn

arranžovaná a skvostn kreslená dámská podobizna
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od A. de la GANDARA, a — poslední, ale mistrovské

dílo — dámský portrét od BESNARDA, nejlepší práce

tohoto opravdového mistra, kterou jsem vidl až do-

posud. To je udláno zpsobem tím nejjednodušším

a nejvýraznjším, tak plno života a nazíráno tak

velice, že by dobe sneslo sousedství i nejvtších

mistr.

S tím dojmem jsme odcházeli ze »Secesse«, spo-

kojeni pese všechny námitky, a sotva jsme vzpomnli,

že je také druhá výstava, v Knstlerhause. O té se

nedá vru mnoho íci; je ubohá, skoro tak ubohá

jako naše Rudolfinum. Spousta vcí amateurských

a staromódních, bez písného výbru a kritiky —
všechno jako u nás. Ovšem se i mezi tmi sty slabých

vcí najde sem tam nco zajímavého
;

jmenuji jeden

pastel od CHÉRETA, dv kresby od HELLEU, zvláš

výborný pastel (krajina) od SISLEY, pak Ch. H.

PEPPERA, BESNARDA, SOROLLA y BASTIDU a J.

PATERSONA s velkou krajinou. A opravdu znamenitý

je LILJEFORS
;
má velkou plachtu : tetevy na ojínných

vtvích ozáených ranním sluncem
;
udláno s vervou,

jaké je schopen málokterý z nejvtších souasných
mistr. Z eských zásilek v Knstlerhause nejpozoru-

hodnjší je velký portrét kardinála Schonborna od

prof. ŽENÍSKA
;
v Secessi vystavuje z Cech jediný

SCHWAIGER. — Jak vidíte, celková bilance není nej-

silnjší, ale — bohužel — pece poád ješt lepší než

u nás doma 1 —r—

P
AÍŽSKÝ SALON R. 1899. v salon

Champs Elysée z nejzajímavjších jest de-

korativní pole od HENRI MARTINA »Vodní

víla«. V úvalu bezového lesíka, kterým

protéká úzký proužek vody, sedí a stojí

v bílých ízách obleené postavy muž mladých i sta-

rých. Ve vzduchu pak sevznáší duše potku s lýrou

v rukou.

Bílé postavy tu v jemném mkkém stínu, onde

teplým ervánkem ozáené, hledí bu toužebn za

snivou pedstavitelkou poesie údolu, vznášející se

anebo šediví s dlouhými vousy, hlavy sklonné dý-

chají vlažný vonný vzduch a sní klidn.

Božský klid, jarní mkký luh a teplo ervánk
padající v tento koutek vysnného štstí Henri Martina,

rozlévá se mír a blaho v srdci diváka, který odchází

mírn a píjemn dojmut.

A práv v tomto souladném tichém štstí, které

dovede H. Martin v naší duši vyvolat, spoívá hloubka

jeho bílé duše.

Jeho myšlénky odny jsou barvami kvt pírody

a jeho postavy jsou jednoduché, neúhledné bez vyhle-

dávání titrných krás záhyb nebo oud. Za to ale

vyjadují krásu svých cit, své duše, což jest podstatou

ušlechtilosti, i umní lidského.

Za tžce želeným Puvis de Chavannem Henri Martin

jest prvním a dstojným jeho zástupcem, nahrazujícím

vnitním teplem svým mohutnost zesnulého mistra.

Dále pozoruhodná a krásná jest podobizna dstoj-

níka od MAXENCE, malovaná na plátn kídovém,
psobící i bez mastných blýskanic olakovaných obraz
pravdiv a pirozen, a ponkud suše. Maxence jest

vážný umlec a vše, cokoli vezme do rukou, vyzní

v pirozený soulad.

Ušlechtilý a volný postoj dstojníka opírající rukou

vzepenou o krb levou tvá — nohy skížené —
mírn z obrazu hledící, soulad barev i pohybu a síla

kresby, adí tuto práci k jednm z nejpknjšícb, jež

zdobí letošní výstavu.

Jak lhostejn vedle této psobí podobizny LEFE-
BVRA, jak malé jsou v kresb a prázdné v barv,

a jinak vrn a pesn provedené.

Lze dobe zde poznamenat, že kouzlo umní ne-

spoívá v pesnosti provedení a podání, nýbrž v ušlech-

tilosti duše umlce a jejím cítní a nazírání.

J. P. SAURENT vystavil veliký strop a akoliv

jest na tomto díle vidt silného ducha mistra, pece

každý musí piznat, že dekorativní malba není jeho

polem. Ten, kdo výten maluje typy starých žold-

né i postavy urozených rytí a vzácných paní

tžké kutny mnich a bosé, uprášené a rozšlapané

nohy chodc, jakmile se chce procházet v oblacích

má zmotanou hlavu.

Proto také dekorativní práce J. P. Saurenta zstala

daleko pozadu za jeho pracemi obraz historických.

Veliký obraz ROCHEGROSSE »Zabytí císae Geta«

— zakrývající celou stnou a svojí plastikou pímo
prorážející — psobí živ. — Ale umní šlo zde

stranou.

Dsný obliej matky, pitisknuté ke zdi, jíž ne-

šastník visí na krku, vyjaduje sice ds — a bicho

obti jest mkké a my cítíme, jak dlouhý ostrý nž
do nho vniká, jak vyhrkne z nho krev a hnusn
se rozlije po ozáené podlaze mosaikové a zatísní

nahé nohy všech tch voják, jichž nože se zdvihají,

bodají — jichž ruce se derou po obti, rvou a škrtí. —
Ale žel — obraz tento vzbuzující úast podobnou

jako njaké neštstí, zabití, vražda — lákající diváka,

pedvedením skutenosti, a budící zvdavost, nevy-

volává v duši pozorovatele jen údiv, snad i strach

a hnus.
Není-li ušlechtilost výsledkem díla umlcova, pak

ani dílo není prací umleckou, a stává se pouhým
dokladem, jenž z rámu krásných umní vypadá úpln.

Zajímavostí salonu, kde loni byl zamítnutý Balzac

Rodina jest letos Balzac Falquiera.

Jak se každý pamatuje a z reprodukcí mohl po-

zorovat Balzacu Rodinovu se vytýkalo asi následující:

Ze se kácí na zad, že je to strašidlo, a že mimo za-

jímavého celkového obrysu nic na nm není.

Já ctitel Rodinv sám nemohl se ubránit spoust

názoru, a odsoudil jsem na polo svého miláka —
umlce. S pochopitelným zájmem ekal jsem na ná-

vrh Falquiera, jehož nešastná ohromná socha v Pan-

theonu každému as známa.



JAN DDINA
ILLUSTRACE.
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Su každý sám z následujícího vylíení. Balzac byl zavalitý, krátký, tlustý lovk, Falquiere posadil

jej na kamennou laviku, nohu pes koleno, ruce pes n semknuté, hlavu lehce naklonnou, zamyšleného,

tak, jak si jej asi pedstavoval v jeho zákoutí v ulici Sv. Jakuba. A socha psobí dosti mile, zdá se mi,

že tlustému lovku není pohodlno. peložit krátkou tlustou nožku pes masité úzké koleno nohy druhé a že

tedy veliký Balzac by byl vydržel tento tžký pohyb malounkou chvilku — vyjímaje toho schází celé

osob vazba a složitost tlesná, bez níž i teba tlustý lovk, není, tak že postava zhlíží ponkud jako obal

ním vycpaný. Naposled pak, na co Rodin položil váhu nejvtší, — tak že mnohému se zdálo, že zanedbal

provedení, — zachycení výrazu obrovitého ducha Balzacova, povzneseného vysoko nad ostatní svt, Falquier ne-

vystihl. Jeho Balzac jest klidný, dumající, ale sochasky svým zevnjškem nas do svého nitra neuvádí.

JAN DDINA.
T TMLECKÁ A UMLECKO - PRMYSLOVÁ VÝSTAVA RAKOUSKO - UHERSKÁ V PETROHRAD A

Moskv (od listopadu 1899 do ledna 1900). Dlouho a velmi mnoho mluvilo se o poteb, aby umlci
eští súastnili se korporativn nkteré zahranin výstavy. Jednalo se o to, když bylo na ase pomýšleti

na obeslání píští svtové výstavy paížské, jednalo se o to loni u píležitosti jubilejní výstavy vídeské a

i pozdji když pomýšleno na separátní výstavu v secessi vídeské anebo v Mnichov. (Najde se snad nkdo,
kdo brousiti si bude vtip na tom, že i Víde kladou umlci »za hranice« — než necítí-li se nikdo z nás

ve Vídni doma, tím mén eský umlec na výstavách tamjších.) Jednalo se •— ale k všeobecné úasti a

innosti scházelo tak mnoho, že se vždycky jednání rozbilo. Tentokráte jedná se o obeslání výstavy v Pe-

trohrad a Moskv, kde carská spolenost k povzbuzeni umní na Rusi poádá obasné výstavy

cizích stát a národností, aby tak seznamovala ruskou veejnost s jich umleckou produkcí, a pi nichž,

obyejn k zájmu vystavovatele a poadatele pojí se zájem toho kterého súasinného státu. A tu také ra-

J. BENEŠ : II. AKCESIT. ZE III. SOUTŽE »V. SM.« NA TAPETU. J. FILIPPI : IV. AKCESIT.
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kouské ministerstvo osvty a vyuování, hledíc co

možno nejvíce zdárný výsledek výstavy zajistiti, obrá-

tilo se prostednictvím místodržitelstev na korporace

umlecké, aby svým vlivem na obeslání výstavy p-
sobily. Delegáti eských spolk kladli hned od prvo-

poátku za podmínku súastnní se »zvláštní eské od-

dlení v rámci výstavy rakouské« na kteroužto podmínku
také ministerstvo pistoupilo, ale — — vyžádalo si

ohled na ob národnosti. Tento pojem o eskosti vý-

stavy ovšem nekryl se s pojmem naším, le pes to

neupuštno od pvodního zámyslu v plném pesvdení,
že práv v takovém oddlení bude zejmo, jakou pe-
vahu mají eši proti Nmcm. eské spolky tedy vý-

stavní komitét obeslaly — Nmci do ustavující schze
nepišli, pak ale na zvláštní vybídnutí od místodržitel-

ství své delegáty (Jakše a Menzla) do komitétu vyslali,

ale pak je zase odvolali. »Manes« zastupovali Klusáek
a Saloun, » Jednotu výtv. umlc« Hynais a Maudr, »Um.
Besedu« Liebscher a Schnirch; kooptací rozšíena jury

o pp. Myslbeka, Pirnera, Maáka a Suchardu. Pání
vlády, aby do komitétu pípravného a jury povoláni

byli také pátelé umní, vyhovno nebylo, za to ona
jmenovala sama p. Vojt. ryt. Lannu. P. p. Myslbek,

Pirntr jakož i ryt. Lanna na své funkce resignovali. —
Máme pevné pesvdení, že tentokráte se souborné

vystoupení eských umlc podaiti mže, protože

krátkost asu nepipouští velikých disputací a rozbroj

a dále proto, že píliš malý prostor a malý poet
obraz, jenž pro celou íši je pípustný (maximáln
250 olej, 150 akvarell, kreseb a rytin a 150 drob-

ných skulptur) nebude vyžadovati zvláštního napjetí k zaopatení materiálu pro oddlení eské, jež dle dispo-

sicí obnášeti má asi 1

/i
oddlení rakouského. Jest jen na jednotlivcích, aby pamatovali, že tentokrát se jedná

o representaci eského celku.

PRAHA 1899. Souhrn zpráv a pamtí s poznámkami »V. S.« — Elektrika na most Kar-

lovu. — Klášter Pavlánský. — Domy pi vyústní ulice Melantrichovy etc. na Staromstské
námstí se rozbourají. — Zastavní jeleního píkopu. — Oprava Rudolfina. — Úprava praž-
ských hospod a kaváren. Zájem o nové mosty, assanaci a komunikaní prostedky zatlail docela do

pozadí zájem o starou Prahu. Mstské
rad docela vážn pedkládá se nový
projekt šikmého mostu z assanace

na letenskou plá, jehož provedení pe-
dem schvaluje se tmi, již za každou

cenu musí rníti spojenu píští vilovou

tvr se tvrtí pátou.

Komunikace! až mráz pebhne
lovku po zádech, když zaslechne to

slovo a což teprve, když s ní ve spo-

jení najdete »vrchní vedení elektrické«

a »most Karlv? — A rádi bychom
se pi tom pousmáli nemžeme, o vci
té uvažováno docela vážn, a uznáno,

že je to jedin možné spojení starého

msta s Malou stranou. Nic neprosplo

protestování p. architekta Miinzbergera.

Náhled pán Kižíkv a vtšiny za-

t í m prorazil. Bohudík tra koské
dráhy také zatím v nejbližších dnech

ZE III. SOU-
TŽE »V._S.«

HESLO H. *
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v elektrickou pemnna nebude. Do té doby doufáme,

že zavládnou na radnici jiné názory, jež nedopustí,

aby byl most Karlv zhyzdn tím zpsobem, jak v do-

mnní, že páší vtip, ukazovaly ped rokem satyrické

»Petrklíe«*).

O klášter pavlánský nejeví se nikde zbyte-
ného strachu, jen p. arch. Mnzberger, patrn znaje

dobe okolí, ve kterém se nalézá, naléhá na adaptaci

téhož k úelm mstským. A nikde více ani slovíka

souhlasu ani slovíka odporu pro nebo proti adaptaci,

nikde ani slovíka pro nebo proti regulaní áe na

tch místech. Zalekli se pánové nejnovjšího svého

vandalismu na staromstském námstí a nemíní opravdu

dále v nm pokraovali anebo myslí — »až as
pijde, samo vyjde«? — nech píina té shovívavé

mlelivosti jakákoli, jen když nebude znenadání pe-
rušena zavoláním z mstského zdravotního úadu. Bude
to otcm msta vtší zásluhou, zstane-li stát bývalý

klášter pavlánský »z milosti«, než kdyby byl boen
»bez smilování «.

Ale bláhoví! jak mžeme jen na chvilku upadati

v domnní, že na staromstské radnici hnulo se ve

vtšin svdomí ! Jak nerozumné, kojiti se nadjí, že

tam zavládne bez zvláštních vnjších popud jiná než-li

ta bourací nálada ! Tím snem
opravdu mžeme se tšiti

jen ve spaní — jakmile se

probudíme, pouí nás o jiné

skutenosti njaká nepatrná

zprávika, jako je ku p.
tato

:

Z rady král. hlav.
msta Prahy. Na sch-
zi dne 18. t. m. usneše-
nouiniti sboru obec-
ní c h s t a r š í c h návrh na
koupi domu ís. 971-1.

v ulici Melantrichov.
Dále usneseno zav-
sti vyvlastovací í-
zení ve píin sou-
sedního domu . 462-1.

na nároží ulice Me-
lantrichovy a Staro-
mstského námstí a

vyložiti plán polohy
Melantrichovy — —

«

Po domech na severní stra-

n námstí pijdou tedy na

adu domy v protjším úhlu

námstí. (Viz zprávu v 1

.

. ro. III. str. 40 a násl.)

ZE III. SOUTEŽE
»VOLN. SMR«.

O em radil se Obanský klub staromst-
ský dne 20. íjna loského roku a emu z plna

srdce tehdy pizvukoval pan starosta dr Podlipný, to

stane se za krátko skutkem. Proti tomu nepostaví se

na odpor snad ani panem starostou obávaní pí-

vrženci starobylého a umleckého rázu Prahy, bohužel

nepostaví, protože již pedem budou vidti to nepe-

svditelné množství »rozumných« hlav, které tak

dlouho vypínati budou — ale jen proti poctivým za-

stancm staré Prahy— hrdá a nepodajná ela, dokud

širší vrstvy spáti budou tupý spánek nevšímavé ma-

látnosti. Ozve-li se nkdo, bude-li se ptáti po píi-
nách boení, odpoví se mu vtami, v nichž na pedním
míst bude slovo »komunikace«, »ozdravní pomr«,
také »uspíšení assanace (v V. tvrti) « ,

zkrátka opa-

kování všeho toho, co mluveno bylo ped rokem a

proti emu psali jsme v loském roníku . 1. sl. 40.

násl. Od té doby zajisté se ani náhledy ani dvody
nezmnily, nejvýše že njaká chytrá hlava se najde, že

staromstský orloj potebuje vtší distance a pánové

ze vrat radnice vtšího rozhledu.

V zastavní Jeleního píkopu má býti se

svolením mstské rady pokraováno, ímž chyba jednou

spáchána, nikoli odinna, nýbrž zveliována a pro

píští dobu ješt více ztíženo

ji napraviti.

Všecko co shrnouti mož-

no pod význam technického

a umleckého vhlasu regu-

lujících a nivelujících od-

borník naší veleobce shr-

nulo se na uhohý Pohoelec

na Hradanech. **) — Oce-

niti práci zde dosavád vyko-

nanou slabému péru nemož-

*) Z nejhodnovrnjšíeh úst

se dovídáme, že mstská rada

má nejlepší úmysl nalézti u-

mlce, jenž by navrhl spsob
tohoto vrchního vedení, jinými

slovy, jenž by jednou vzal zod-

povdnos za to zhyzdní mostu
Karlova. Ubezpeujeme pedem
ty, kteí se o to namáhají, že

takového beránka mezi našimi

opravdovými umlci nenajdou.
**) Upozorujeme na toto

n3'ní monstrosní námstíko
všecky pány ze sboru i rady;

zde najdou mnohostranného
pouení o vcech, jak se pro-

vádt nemají a nesmí, bližší

ocenni všeho co tu spácháno
ponecháme si pro nkteré í-

slo píští.

V. PRE1SSIG
I. AKCESIT.
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no : zde dlali mstští rádcové a technikové co se

jim líbilo, žádná umlecká komise, žádná memo-
randa umleckých korporací se jim nestavila

v cestu a tak dokázali, co malebného, co

krásného dovedou. Nuže, ku pedu! Hr dol!
Na Prahu

!

eská spoitelna opravuje zna-
ným nákladem budovu Rudolfina. Pe-

lichající omítka otlouká se na celé budov d-
kladn a nahrazuje novou, snad lepší — proti

tomu zajisté nemže býti žádné námitky, ale

zárove oškrabují se figury na ballustrád d-
kladn — a proti tomu protestuje každý soudný

lovk, neku-li umlec vbec a socha zvláš.

V eské spoiteln, jejíž nákladem oprava se

dje, zasedá zajisté mnoho pán, rozumících

umní, rozumících i tomu, jak s umleckými
díly zacházet, ale tentokrát zapomínají, že ose-

káváním figur, ubírajícím na vyvýšeninách -dva

i ti millimetry a v hloubkách pak nahražovaným

natíráním cementové barvy, dílu pramálo po-

slouženo bude. Vzpomenou-li si potomci tchto pán — nebo po nich jist cizí krev k vedení ústavu se ne-

dostane — opt po dvacíti letech soch podobným zpsobem zkrášlit, zbudou po krátkém ase místo figur

na ballustrád neforemné balvany, na nichž pak pomalu ani znát nebude, kde hlava od trupu se dlí, natož

aby zachovány byly jemnjší detaily. Víme, že nejedná se zde tolik o vzhled uprášených a ukouených soch,

jako spíše co možná nejvtší náklad na opravu, nesmíme raditi, kde by se jaká položka zvýšiti dala, aby

nebylo práem sochaským ublíženo, ale za to musíme protestovati proti takovému zacházení s pracemi

umlc již nežijících. Podobným » okrašlováním « nejenom že se jemnjší formy i pi pelivém provádní

nií, ale zárove odstrauje se svrchní prachem a kouem zkornatlá vrstva pískovce, která dalšímu zvtrá-

vání lépe mže vzdorovat, než-li oištný pískovec sám.

Úprava místností, v nichž jsme se zvykli representovati (jsou to hospody a kavárny) stojí

opravdu za povšimnutí. — Prosíme, aby nám nebylo ve zlé vykládáno, že hospody a kavárny považujeme

za representaní místnosti -—
- vždy tím není nic tak zlého eeno, vyvinovali jsme se jinak nežli Francouzi

a Angliané, nemáme tedy jejich salon a musíme cizí hosty chtj nechtj seznamovati s eským životem po

hospodách a kavárnách. Je na nás, abychom se na ty místnosti trošiku blíže podívali: Velká kavárna

»Slavie«, jaký to pebytek vkusu! — o nádhee nemluvíme, na tu nemáme zbytených penz. — Tch
skvostných tapet ! toho malování po stro-

pech až se lovku žaludek obrací. A
»u Chodry« s jakou chloubou díváme

se na výzdobu místností, o níž i
—

žurnály (!) pochvaln se zmínily. A co

ty ostatní? Sem tam kdesi shledáme se

s kusem nábytku zdejší firmou nkterou
dobe zpracovaného, sem tam obtována
i anglická tapeta a na ní hned velké zrcadlo

s nmeckým lepeným rámem, ale kus snahy
po slušné originelní úprav jednotlivé míst-

nosti neshledáme nikde. O svém vkusu ne-

smíme nikde v tch »representaních« míst-

nostech se ped cizincem zmíniti, abychom
ho zbyten na okolní ostudnosti neupo-

zorovali. A nejhorší pi tom je, že ne-

FR. SKALÁK.
III. AKCESIT
»V. SMR«
NA TAPETU.
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smíme se pi tom ani v du-

chu omlouvali chudobou —
vždy na takové nevkusné,

špatné malování vyhází se

dvakrát i ptkrát tolik, než

co by stálo jednoduché sluš-

né natení stn, vždy takový

vídeský barokní odjinud

dávno vyhozený nábytek

stojí pi nejmenším zrovna

tolik, jako by stál vkusný
nábytek výroby pvodní.
Je to smutné, že nemáme
kde zmíniti se o výjimce,

iníme -li to pi »Cafée

Corso« neiníme to z nadše-

ného obdivu nad prací F.

Ohmanna, ale abychom uká-

zali, že to nejsou naši
lidé, kteí si kousek luxusu

dovolí, by alespo budili

zdání o požadavcích svého

vkusu.

TY SOUTŽI NA OPONU
pro spolek divadelních

ochotník »Hanka« ve Dvoe
Králové došly tyry návrhy.

Uvádím je dle sujetu »Be-

ZE III. SOUTŽE »V. S.« HESLO B HAD.

neš ' Hermanóv«, »Záboj a

Slavoj«. »Jelen« a »Zbyho«.
Protože k zaslaným práem
nebyly piloženy obálky se

jmény juror rozhodla o ud-
lení cen redakce : Cena prvá

pisouzena návrhu »Zby-

ho«, druhá návrhu »Jelen«.
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pihlásil se pan Vladimír

Županský, s nímž další

jednání o provedení výše

jmenovaným spolkem navá-

záno.

\J ANTVERPÁCH BYLA
v otevena 12. srpna sou-

borná výstava dl van
Dyckových podle pí-

kladu nedávné výstavy Rem-
brandtovy a práv odbývané

výstavy dl Velasqueza. Za
nej skvlejší íslo její poklá-

dá se veliký obraz » Vztý-

ení kíže«, který dosud vi-

sel nepízniv umístn v ko-

stele courtraiském a teprv

te, byv sat, objevil se

v plné své kráse.
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7. záí 1899 pod Ještdem.

Jako strážný lev, zpola vztýený a naslouchající, sám a sám ze

širé roviny zvedá se vrch Ještd. Malebným obrazem svým upoutává

již z dálky, vábí na svoje, pracn vzdlané úpatí, do svých šumi-

vých les, skalnatých roklí, divokých strží a lysé tém jeho jako

by opedeno bylo dumou mythickou.

Divoké vtrn burácívají z les jeho do kraje, chmurné mlhy

vystupují z rozrytých jeho bok, mrak za mrakem pehání se po jeho

ele. Z dalekého okolí obracejí se tázav zraky k nmu, proroku

dobrých i zlých as. Nebývaly to vždy jen boue úrodu niící,

vichry stromoví vyvracející, jichž rodištm bývalo záhadné jeho lno.

Boue v eském lidu oživlé mívaly tu své ohnisko, svj vznik a po-

slední jejich vzdor houževnat bránil se skonu v tch koninách.

Chodívala kdysi mezi jeho krásami žena. Pražaka to byla

a na knihách arodjných prý íkala; ta život na stráních ještdských

chtiv pronikala. A vskutku asi njakých kouzel byla mocnou — jakž

jinak by se jí byla otevela srdce drsných, záhadných dtí Ještda,

jakž jinak on sám by se jí byl piznal s každým svým tajemstvím !

Lásku láskou si tu dobyvši, uila pak i jiné milovati pochmur-

ného strážce eského severu a dti jeho; s obdivem upímn se vyi-

nuvším zalétaly mysle pemnohých k tm pramenm nových, silou

i krásou vábných píbh, k tm koninám, kde Krejíkova Anežka



svj život obtovala, kde skalák trpl a dcera lamaova otce svého

odpouštli uila, kde Sylva, Antoš a Járovcová velikou vášní hynuli,

tam fílkové a lesáci se skrývali, až mužatka Frantina vdce jejich

zavraždila, život i lásku zárove blahu lidu svého obtujíc
;
tam

Evika ze mlýna stala se hrdinnou muednici a vesnická kantrice

nad pražským doktorem zvítzila. Tam snad ješt dnes nkde hrí

voda do koryta, kde veer dvata tolik si toho vždy mla povídati —
a jist by tam našli steziku, po které Cilka hrobníkova šla na svoje

náhlé námluvy, i chalupu, kterou sddila nebožka Barbora, ve své

prostot tak podivuhodná eská žena. Dosud habry tam šumí nad

studánkou, kde vášnivá Dalena, všech kouzel znalá, setkala se s ne-

modlencem — a jemu i všem, kdož píbh jejich poznali, zjevila, jak

hluboká moudrost skryta v pove její kouzelných prostedk; dosud

vám tam okáží sochu svatojanskou, do které Luhovských nemodlenec

stelil a dokázal, že nejvtší ob dovede, aby lid jeho spasen byl

;

snad i zemanský statek jejich vám ukáží, teba rod Luhovských

dávno již vymel jako ty staleté duby na skráních Ještda! . . .

První zavanutí jesen dechlo dnes na starý vrch, který stal se

památným objevením jeho píbh; mlhy a mraky rozložily se mu
po úboích a lidé z okolí zraky své k nmu obracejíce, íkali si, že

ukazuje na smutný as.

Ba, smutný as.

Nevrátí se k Tob už paní s knihou arodjnou a arovnou
mocí v srdci, své Darmom, už kolik let na její návrat ekáš, ostra-

žit nad krajem jejím vévod. Nepijde již do les tvých poslouchat,

o em koruny jejich si šeptají, aby znova a znova vypravovati mohla

0 Tvých dtech, které nikdo tak jako ona proniknouti oceniti a v pravé

jich podob hrd celému svtu okázati nedovedl. Darmo ekáš —
1 se šlechetným synem Tvým, kterého do života za vdce jsi jí dal,

odpoinuli na vky, daleko od Tebe.

A pamatuj dobe, píteli Ještde : nejsi pouze nesmrtelným svdkem
píbh ve stínu Tvém protrpných, a strážcem toho vrného lidu

tam na severu — jsi nyní také Jejím nehynoucím památníkem, ja-

kého není každému páno a jakého ona si zasloužila, slávu tvoji

svtu objevivši. Zahal své lesy v smutení roucho jesen a u je

šumti novou zkazku — o velikém Jejím srdci 1



Hlaholila jizbou tkliv tato píse:

Za temnými lesy, za lesy za hustými,

za zelenými sady, sady kvetoucími,

zaplakala dcera v stesku po své matce,

žalovala hoce, zavolala smutn

:

Pro m, matko moje, k žalu porodila’s ?

pro v tu cizí stranu, bdnou, za muž dala?

Plná ti už léta jsem t nespatila !

Poletím te k tob v ptáka promnna

!

Poletla k matce a v zeleném sad
na jablo usedla, která kvtem plála,

žalobnou svou písní matku probudila,

prolévajíc slzy, sad až porosila.

Matce srdce bolí, svolává své dti

:

Jaký pták to v sad podivn tak zpívá,

že mi srdce v prsou samým žalem puká?

ekl bratr starší : zastelím ho šípem

!

Mladší bratr kámen v mkké tráv hledal,

ale sestra vrná, zalila se pláem :

Matko, ekla, matko ! Nehnala snad touha

naši strádající z cizé, chladné strany,

aby ptákem spla dom k rodné matce? —
Když tu žalnou píse Roman slyšel,

vzpomnl v stesku si na vísku svoji,

otce vzpomínal i matky dobré,

vzpomínal svých pošetilých in,
schvátil žal ho kajícný a palný,

schýlil s pláem skrytým na stl hlavu,

zdálo se, že usnul zpilý vínem.

Dlouho zstal tak, až ticho bylo v síni.

Hospodá se lehce dotek hlavy jeho

:

Vzbu se, pravil, as je v lžko lehnout!

Jinoch vzpímil se a pravil tichým hlasem :

Nesklonil mi na stl bujnou hlavu spánek,

ale hoe moje, tesk a provinní !
—

Vypravoval vše, co s ním se bylo dálo.

Hospodá mu pravil: Zsta tedy u mne,

kupcem jsem a bohatým m zovou.

V služb mé bu vrný, zsta na ti roky,

nahradím ti štde, budeš spokojený.
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Dom vra se potom k otci svému, k matce,

radost aby mlo srdce jejich vrné. —
Vdn pijal Roman, podál na slib ruku,

na ti léta služby u kupce se zadal.

Služba na ti léta — as jak voda minul

!

Za dnem plynul den, za týdnem týden mizel,

msíc za msícem, jak když tráva roste . . .

Pilen jinoch byl a opatrn stádal,

nechodil už v cárech, sukno kupec dával,

kabát lemovaný ml zas rudým zlatém,

s límcem vyšívaným ryzím, bílým stíbrem,

hedvábný zas pás ml sedm barev duhy

apku ze sobola zas ml zámoského
škorn z tureckého sahánu, pestré,

a za pasem mšec naplnný zlatém.

Šasten zdál se Roman dobrým lidem v mst,
ale v srdci choval skryt bolnou jizvu

rojily se dumy v nkdy bujné hlav,

táhly bouné chmury jeho mladou duší:

bd i ve snu stále koistí byl touhy,

ustavin vídal v snžné, truchlé stepi

strmt ze soumraku vysoký stan bílý

ze clon z aksamitu, z hedvábí a slyšel

vábný onen hlas, jenž zval ho zahrát v šachy,

vidl bílou ženu, v labutí té íze,

plavé její vlasy, hluboké ty oi,

oi temnomodré, jako noní nebe,

oi nesklopené, bez dívího zmatku.

slova záhadná též slyšel její stále:

Budu s tebou, budu, do rakve i hrobu !

Trojí onen úder šachovnicí cítil,

uho pikován že k ní byl jeho osud

temným oním arem. Kde však, kde však dlela?

Zmizela a za ní klid šel jeho duše,

do skonání, Bože! na vky a vky! -

Za dnem den pominul, za týdnem zas týden,

msíc za msícem, rok za rokem mizel,

ale srdce jeho bylo stejn choré,

touha jeho byla stále stejn silná,

bolest jeho na mžik ani neminula . . .

Sloužil léta ti, už ti bez poloviny,

bylo jaro krásné, jaro plné kvt,
nad zeleným sadem bílé mraky pluly,

drobní ptáci v keích sladce pli.

V zahrad stál Roman v tiché dum,
nad ním hlahol zvon v modru chvl se,

nebo slavn svátek vyzvánli.

Slyšel krok, a kupec jemuž sloužil,

ped ním stál a usmíval se vlídn,

usmíval se, jal se hovoiti

:

Romane, vždy zadumán jsi, smuten !

Bolí m to, nebo v lásce mám t

!

Co t tíží? Ach, já vím to, vím to!

Samoten jsi píliš, stýská se ti.

Ože se, mj dobrý, milý synu.

Vejdi v satek s mladou duší dvou. —
Mlel jinoch, klopil oi k zemi,

nesmírná mu tíže v srdci leží,

vidí bílý stan a luznou ženu,

cítí úder zlatou šachovnicí —
sotva víka oí zadržujou slzy.

Ale dobrý kupec dále mluví

:

Mnoho lodí po moi mi siném pluje,

mnoho zboží bohatého, víš to, chovám,
rozdlím je správn mezi dcery svoje,

jedna za muž šla a druhá mladší

jako ptáe prozpvuje v dom.
Sliná je a jako slza istá —
nuže, vydám za muž dceru svoji tob,
svím ji v tvé ruce, dobrý june,

vím, že milovat ji budeš vrn —
dojato je tebou její srdce !

—



le&y?*^****#*?? •"

w
I [l l jí

I li ip
f bm
I 5g HI
t 1 Hl

ÍS }* l Íí

> b

;

f I I

J‘?H

Do zem jak vkopán, bled, stál Roman,
ale dobrý kupec pousmál se.

Pekvapen jsi, ekl, mými slovy,

nežádám bys na n odpovídal —
na veer si klidn promluvíme.

Odcházel a tisk mu Roman ruku,

vdn za tu velkou jeho lásku.

Kupec pravil : odpov ta staí

!

Objal juna mlky, požehnal mu,

odešel a Roman hledl kolem

jak by dímota jej ovládala,

jak by sen ho mámil neuritý,

mlha byla v mladé jeho hlav,

srdce podivn mu v prsou bilo.

Dumaje šel z kvetoucího sadu,

podél eky šel, za msto kráel

mezi stromy na zelenou nivu.

Ticho bylo, ticho, pouze vítr

v dubech šelestil a v útlých bízách —
pojednou však Roman slyšel mnoho krok,
pozved hlavu — hle ! zde velký palác stojí

bílý palác na pokraji háje,

rže vonly pod jeho okny,

pnuly se až k oteveným dveím,

se dvou stran kam volné schody vedly,

schody, po nichž hojn host splo,

hlun vzhru splo k slavným hodm.
Picházeli muži, v rukou housle mli,

picházely mladé dívky sliné,

jarní kvty mly v plavých vlasech

a na bílé ruce sedl každé

slavík šveholící sladkou píse.

Zachvl Roman se tím jarním arem,
chtlo se mu žít a radovat se,

usmívat se jak ti mladí muži,

zpívat jak ti ptáci sladce pli 1

Chmura jeho náhle pominula,

volno bylo mu jak orlu nad oblaky

!

V tom, hle, z háje vycházela sama,

skvlá jako hvzda, žena krásná,

vlasy její plavé jako msíc,

ve dvou perlami posetých proudech

na ramena tekou jí, proud tetí

tee v týl, je zdoben rudým zlatém.

Brvy temné jako sobol erný
nad oima pvabn se klenou,

nad oima jako noní nebe

temnomodrýma plnýma kmitu

svtel nadzemských a tajuplných blesk ! .

Vzkikl Roman, pízrak poznal štpní,

vzkikl divoce a zaslechla ho,

šla po schodech vzhru k dveím domu,
kynula mu krásnou bílou rukou,

aromocn plály její zraky

nesklopeny, bez dívího zmatku . . .

Bystrým krokem, jako jelen bouil

Roman vzhru, vzhru k slavným hodm,
nezván za peludem svým, do skvoucí sín. -

Vešel bez dechu a neklonil se

ani ped obrazem, ani hostm,
po boku jí kles za zlatým stolem

na stolici prázdnou . . . Bez pozdravu

hledl na ni vyítavým zrakem,

pravil šeptem : Vrolomná, krutá

!

Jak jsi dodržela svého slibu?

Pamatuješ pec na slova svoje :

budu s tebou do rakve i hrobu ?

Usmála se bílá, luzná žena,

odvtila: Vrna svému slibu

byla jsem a budu ješt více

!

Necítils po celou tuto dobu

tíž v svém osielém, vroucím srdci?

chmurnou dumu v bujné mladé hlav?
neuritý smutek v choré duši ?

Ona tíž, ten smutek, ona duma,

byla já jsem, vrná tvoje družka!

ekla tak a vzala zlatou íši,

nalila v ni zeleného vína,
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podala ji Romanu a ekla:

dobrý june, pij, na nové družství,

na náš svazek nerozluný, pevný

!

Roman íši vzal a hledl do vnit,

víno kyplo v ní po kraj varem,

sloupem pára z vína stupovala,

pálila íš v ruce jako ohe.
Vypil jedním douškem plnou íši,

vypil do dna — mráz mu prošel tlem,

bylo mu jak v dusné zimní mlze.

Vedle sebe slyšel nyní šepot,

šeptala mu luzná jeho družka

:

Romane, jsi mj te nerozlun

!

Víš, co jsem ti ekla tenkrát v stepi,

v bílém stanu, než jsme v šachy hráli?

ekla jsem ti : zrodila m zem,
syrá naše matka, zpod kamene
vyšla jsem jak pramen chladné vody . . .

ekla jsem ti, nevolá m nikdo,

kdybys’ jméno moje vdl, prchal by jsi!

Nuže, druhu, povím ti své jméno.

Hoe jsem. Jsem tvoje nyní hoe

!

S úsmvem se rozlu, bezstarostným,

s radostí se rozlu do skonání ! . . .

Hrza nesmírná šla z toho septu,

hrza smrtná z oí nesklopených

zela na Romana . . . Srdce jeho,

zdálo se, že kamení tou hrzou.
Vyskoil jak ostrým meem bodnut,

potácel se k dveím, tžké nohy
dále nenesly jej, opíral se

zoufale o stnu, žalem zlomen.

Hoe za ním zavolalo krt

:

Prchej, prchej, kam t nohy nesou,

neuprchneš nikdy svému Hoi

!

Kdyby’s v lese skryl se nejtemnjším,

srubám les, a najdu tebe, druhu !

Vysoká je tráva širé stepi,

skryješ tam se — skosím step já celou !

Mnoho komnat obsahuje palác

mocných knížat, v utajenou kobku

skryj se tam, a zažhu celý palác

v troskách jeho zajisté t najdu !

Kupec tvj ti dává dceru svoji ?

Ože se, mj druhu ! Nalezneš m
v síni svatební u svého lože

!

Dobrá matka žije ti a otec ?

Vra se k nim a uve m, své Hoe
v rodný dm svj, pod posvátnou stechu !

—
Hoe smálo se jak vítr skuí
v zimní noci opuštnou stepí.

Sebral Roman všechny síly svoje,

prchal slep kam jej nohy nesly. —
Bžel jinoch, bžel podél eky,

pišel k domu kupce, jemuž sloužil,

dýchal tžce, odpoinul chvíli,

open o plot zeleného sadu.

Hledl do zahrady. Pod kalinou,

která kvtem osypána byla,

mladé dívky vedly chorovody,

mladé dívky, družky dcery domu,

ona sama, Dua, vnec vila,

naslouchala zpvm milých družek.

Zpívaly o dv osielé,

kterou macecha zlá, závistivá

do kláštera chtla mocí nutit,
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vedouc, že tu dívku mladý kníže

miluje a za ženu si žádá . . .

Zavela macecha dm a ekla:

Na stolici posa se zde zlatou,

ustihnu tvé plavé, dlouhé vlasy,

neteba je míti eholnici.

Zaprosila dívka chvjným hlasem :

ekej, matko, píliš srdce buší

!

Macecha zlá odvtila: v kobce

klášterní se utiší tvé srdce.

Zaprosila dívka úzkostliv :

ekej, matko, schvacuje m mdloba

!

Macecha zlá odvtila: pejde,

v eholním až ocitneš se rouše

!

Zaprosila dívka zoufající

:

ekej, matko, až jen setru slzy

!

Macecha zlá odvtila : seteš

rukávem je eholního hávu.

Zvedla nžky, jala plavé vlasy, —
na chodb se ozval šum a kroky.

Pišel igumen t vysvtiti,

ekla matka, rozlítly se dvee,

mladý kníže byl to bohatýrský,

zlatý vnec nesl pro nevstu,

schvátil dívku, tisk ji k svému srdci,

odvezl ji na svém bystrém koni. — —

V zeleném tak ply dívky v sad
kolem Duušky a matka její

pišla te a tak se mluvit jala :

Pjte, dívky, pjte Dun písn
o satku a sladkém milování

!

Pišla vesna v její mladou duši

!

Vzte, umluven je Dunin satek,

za toho ji vydá otec brzy,

jejž si tichá moje holubice,

mezi všemi vyvolila sama

!

Podoben je bojarskému synu —
hle, tam stojí open o plot sadu,

Roman, moje nyní také dít !

—
Roman, slyšev tato slova, jedním skokem
do zahrady skoil schvácen bouí
šíleného žalu, bílou Duu
za ruku vzal, zvolal beze smysl :

Nešastná, kam dtské srdce tvoje

zabloudilo ? Mezi vyvržence

chtla by’s se vrhat nevdomky?
Nevidíš znamení zatracení

na ele mi plát? Hle, po mém boku
ona drahá stojí, hrozné vidmo,

Hoe moje, hoe moje šeré,

šklebí se a na tebe už sahá

aby táhlo t v mé zatracení

!

Odstup ode mne, odvra své zraky,

zraky nevinné jak modré kvty,

srdce svoje plné dtinnosti

nezaho pod nohy proklatého !

Nemiluje Bh mne nešastníka !
—

Prudce odhodil tu ruku její dtskou,

padla bílá Dua pod kalinou,

její slzy trávu porosily,

kvty kalinové, na ni, bledou, dštily,

bílá Dua hrzou kamenla.

Na veer ji hlava rozbolela,

o plnoci popa zavolali,

a když ráno zora ržovla,
velké zvony když se rozzvuely,

zvoucí na mši svátou, bílou Duu
k pohbu strojili už v bílou ízu.

Kalina své vtve v sad smutn vsí,

starý otec tvá si v dlan skrývá,

znienému Romanovi praví

:

Promi Bh ti ! Vru, že jsi hoe,

hoe tžké pived pod mou stechu !

Vezmi vše co tvoje, vezmi více,

ale blízkosti své zbav m smutné !
—

Jako bez duše šel Roman z domu,
chodil od rána do temné noci,

chodil, plnoní až vyšla hvzda,
ulice až byly prázdné, pusté

jako jeho k smrti chorá duše —
svtla pruh tu pad mu náhle k nohám,
vyšleh z okna devného domu,
u jehožto dveí ocitl se Roman.
U tch dveí žena stála mladá,

bílá byla v tvái sníh jak padlý,

brvy její erné jako sobol

nad jasnými klenuly se zory,

usmála se, tiše promluvila

:

Vejdi se mnou v krmu, dobrý june,

mnoho druh veselých tam sedí,

vypij íši zeleného vína —
smutný zdáš se — pookeje mysl,

pozvedne se bujná zase hlava,

rozveselí udatné se srdce !
—

Rozesmál se Roman smíchem hluným,
smíchem trpkým, zvolal v odv žen

:

Pravdu hlásáš, prodajná ty duše!

Opojení rozkoší a vínem,

jediný to lék pro zoufající!

Mlhu v hlav, mlhu v srdci, v duši

!

Mlhy ty mi zastrou hrozné Hoe !

Poznávám t, v objetí tvém bílém

zemel stud mj kdysi ! Nuže ve m,
pjdu s tebou v opojení vínem,

pjdu s tebou v opojeni smysl!
Pod páži ho vzala, vešli v krmu.
Neklonil se na ti, tyry stran}^

neuklonil se v úct ped obrazem

smutn hledícím do víru hích,



mšec zlata hodil dobrodruhm
sedícím za dubovými stoly,

div smál se, zvolal vyzývav :

Nebude vám teba oloupit m,
zpit až spadnu pod stl pod dubový,

beze smysl až m na práh vrhne

komnaty své, prodajná ta žena! —
Smáli se a zala divá pitka,

bohopustá, pravý hod to hanby.

Propil Roman kabát lemovaný

rudým zlatém, s lícem prošívaným

bledým stíbrem, ze sobola apku
propil též a škorn z sahánu,

nesmysln všechno šatstvo propil

s niemnými v krm dobrodruhy. —
Když se ráno vrátila mu pam,
ležel nah na prahu oné ženy,

která veer lákala jej k sob.

Hodili mu dobí lidé cáry,

aby zahalil se jimi nuzn.
Na lávku sed v krm, hnus ml v srdci

ped sebou a smutn svsil hlavu,

upel oi v zem a zašeptal si

.

propad jsem, propadlo moje mládí,

zhynul jsem a zhynulo mé žití ....
Zašustilo co’s jak suché listí,

z kouta za pecí cos vyšlo z šera,

zíralo to na nj neurit.

Hoe bylo to, to jeho Hoe!
z hedbávu však nemlo už roucha,

lýkem opásanou rubáš mlo,
kepilo po krm v divém plesu,

plesajíc tak zalo hovoiti

:

Hoj, jsi ty mj vrný, dobrý junák

!

Netru se a nermu se mj drahý !

Popvku se u, jejž nutno v hoi znáti

.

»v hoi být, nesmutný být« — si zpívej

!

Umj m, své Hoe, krmit, pojit,



krmit, pojit, se mnou v lásce chodit

!

Je to rada, kterou Hoe dává!

Nepidalo jsem se k tob na hodinu —
platí slib mj po celý tvj život !

—
Chechtalo se jak když vítr skuí
truchlou stepí v temné zimní noci.

Roman vyskoil na bystré nohy,

prchal z krmy, z ulice a msta,
daleko po tiché matce stepi

daleko až k temné matce lesu.

Doubrava ho stará v lno jala,

soumrak její houstl bouní chmurou,

která nad hlavou jí, temná, stála.

Klesl na mech skáceného stáím kmene,

ped ním ke stál kvetoucího hlohu,

v spleti jeho vtví slavík ml své hnízdo,

skrývaly je bílé hvzdy kvt.
Ptáka blahý klid v tom tichém lese

konejšil jak nápv svaté písn,

naklonil se jinoch nad slaviím

hnízdem dojmut, slzy jeho dštily

mezi bílé kvty na plavého ptáka,

snivým hlasem oslovil ho Roman :

Slavíku, ty boží ptáku volný,

prosbu slyš mou, vypl mi ji vrn!
Zale, zale v rodnou moji stranu,

v tichou vísku, tam k milému dvoru,

pod strání, kde bízy v slunci stojí

vyi otci mému elobití,

drahé matce mojí poklon k zemi,

ekni jim, že Romana jich syna

hoe zahubilo v cizím kraji,

jejich rad když nedbal v bujné svévolnosti

!

Zavšeholil pták jak teskným slibem,

zaštkal jinoch tžce z hloubi srdce,

spchal dál tím slavn tichým lesem,

celou noc šel a když ráno bylo,

pišel k erné ece tajuplné,

k ece Smorodin, plné vzdech
utonulých v osudných tch vodách.

Hromným hlasem zvolal dobrý jinoch :

Pívozníci, slyšte, pívozníci

!

Pevezte m rychle k oné stran !
—

Zaplatíš nám ? dli pívozníci.

Nemám z eho, odvtil jim jinoch.

Nevlídn mu dli : tedy nepevezeni

!

Sedl smuten na omšený kámen
vedle erné eky Smorodiny,

tesknota mu svírá mladé srdce,

hojné slzy z oí paln kanou.

Pívozníci zasmušile pli

v syrém ránu sborem starou píse,



jak že tuman pa na siné moe, siné moe,
tžký žal na srdce na udatné,

tuman jak se nezved od siného moe,
z udatného srdce žal jak neodcházel . . .

A jak daleko tam v pustém poli

dobrý junák, jak na zemi leží,

v pravé ruce luk svj tuhý drží,

v levé ruce ocelovou stelu,

jeho k jak u nohou mu stojí,

kopytem do syré zemi hrabe,

jak by íci chtl mu lidským slovem

:

Vstávej, vstávej, bohatýe dobrý,

sedni na m, na dobrého kon
a já zanesu t k otci, k matce,

k mladé žen, k dítkám tvojím malým !

A jak dobrý bohatýr mu odpovídá

:

Koni ty mj dobrý, sluho vrný,
pobž sám na svátou Rus a poklon

otci mému nes a rodné matce,

elobití mladé mojí žen,
požehnání moje malým dtem,
povz, milý koni, mladé žen mojí,

že jsem jinou pojal v dáli ženu,

zelený že pažit její jméno,

ostrý me, že dobrým byl mi svatem,

kalená že stela dobrou Svatkou

bledá smrt, že lože snubní stlala . . .

Starou tuto píse pívozníci pli

v šerém smutku syrového jitra,

žalost její padá jako hora

Romanu na rozbolené srdce,

krušila jej, zmíral samým teskem.

Vyskoil a stál na strmém behu,

zvolal zoufale : když pívozníci

zdráhají se pevážet m v loce
ode behu toho kraje žalu,

nuže, temná eko tajuplná,

útoiti na tvé erné vlny

odvážím se vzmachem silných ramen !

Chce se vrhat do osudných proud,
tu se pívozníci smilovali,

pevezli ho darmo temnou vodou.

Jakmile se zem dotek nohou
za ekou, za temnou, Smorodinou,
cítil aromocnou v sob sílu.

Vida Hoe svoje polem spchat,

chvátící, aby ho dohonilo,

promnil se na šerého vlka —
bžal tichým, dímajícím polem
rychle jako blesk po nebi lítá,

ale hoe za ním divou fenou

stejn rychle, dýchalo už na nj

!

Padl k zemi, ale hned se vzchopil

v sokola se zmnil aromocn,
vzlétl vysoko až pod oblaka —
ale hoe za ním ernou vránou !

Nezápasil déle s šerým hoem,
cítil, že byl uštván, uštván k smrti,

s výše vrh se na hru matky zem,
volen rozlouit se s živobytím.

Pa do temna huícího lesa,

ležel pod dubem a ekl stromu :

Smiluj se, mj ote, dube silný,

umírám zde, hoi abych ušel,

nechtl Bh, bych dlouho žil na zemi

dech svj híšný vracím v jeho ruce !
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Ustrne se Kristus nad mou bdou ! . . .

Smiluj též se, ty mj ote dube

:

ducha až vypustí hru má težkodyšná,

dlouhé spus pak vtve svoje šumné,

s vrcholku je sklo až ke koenm,
zacloníš tak tlo moje mrtvé,

aby bujný vítr nerušil mu spánek,

aby zlaté slunce nepálilo Znojem,

aby lijavice nemoily chladem . . .

Takto prosil Roman, zavel smutné oi,

sklonil dub se nad ním, Roman tiše skonal.

Na hru jeho bílou sedlo šeré Hoe,
zalomilo ruce, zavolalo s pláem :

Tžce je mi vru, rozlouit se s tebou,

uml’s hoe nosit, jako ple svou vlastní!

Jiného jdu hledat v cizí stranu nyní . . .

Na vky se takto rozlouilo tedy

hoe, šeré hoe s tím, jejž pohubilo.

V onu dobu v tiché dálné vísce

Roman kde se zrodil a kde výrost,

sedl otec jeho, matka v sluni,

tiše bílé bízy šelestily,

stály na stráni jak útlé panny.

Na jednu z nich sedl plavý slavík,

zapl smutn, snivou, tesknou píse,

žaluplnou jako umírání!

.Starý otec zachvl se a pravil

:

Bda mn, to zvs od mého syna!

Nyní pevn vím, že zhynul v dáli,

poslední to posílá nám pozdrav! . . .

Stará matka ruce zalomila,

vetchým tlem velká boles klátí,

bolest bezeslovná, krt nmá,
z oí shaslých horké slzy tekou,

slzy tekou, jak se eka lije . . .
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RAGMENTY Z KNIH JOHNA RU-

SKINA. (z k nihy: »The two paths.«)

Ozkáznosti konvenního umní.
Když jsem minulé léto cestoval po prvé se-

verním Skotskem, zdálo se mn, že v jeho scenerii

byla zvláštní bolest, spsobená úplným nedostatkem

projevu sil lidského umní. Nikdy ped tím jsem

neputoval takovým krajem, ani o takovém neslýchal

a takového jsem si nepedstavoval; rovnž tak, a
jsem ztrávil hodný kus života v horské scenerii jižní,

nepozoroval jsem nikdy ped tím, kolik z jejího p-
vabu závislo je od drobnjších líbezností a nžností

lidského díla, které jsou smíšeny s krásou Alp nebo

ušeteny jejich pustotou. Je pravda, že umní, jež

vyezává a obarvuje prelí domku švýcarského, není

píliš vznešeného druhu
;

ale pedce svdí o doko-

nalosti a delikátnosti schopností horalových
;

je pravda,

že zbytky tvrze a cimbuí, jež poskytují pdy pro di-

vokou révu na alpském pedhoíí, tvoí jen malou ást
velikého ozubení jeho skal

;
a pec práv tento úryvek

lomeného obrysu jejich dává jim pathetinost a histo-

rickou majestátnost. A tohoto živlu já naprosto po-

hešuju v divokých koninách vlastní naší zem. Ho-

ralská chatr u nás je doslova hromádkou šedivého

kamení, ucpaná spíš než pokrytá ernou rašelinou

a uschlým vesovím
;

jediný nábh jakéhosi pokusu

o výzdobu záleží v tom, že se na stechu chatre

položí hroudy chránící rašeliny šikmo, takže vzniká

tím diagonální uspoádání ar, vypadající tak trochu,

jako by povrch byl rozbrázdn njakým obrovským
meem.

A, aspo v severních horách skotských, živly staro-

žitnjšího zájmu stavitelského rovnž chybjí. Samo-
táskou usedlost lze sotva rozeznat podél záhyb eky

;

bezstechý ochoz pevorství ztrácí se mezi ploty ves-

nice; a hlavní msto kraje, Inverness, položené na

takové místo, kde by mohlo zušlechtit jednu z nejlí-

beznjších krajin, a na pobeží zálivu z nejpvab-

njších na svt; položené mezi vrcholy Grampianu

a toky zálivu Morayského, jakoby to byl šperk spí-

nající záhyby horské s modrým pásmem moe — mže
být rozeznáno zdálí jen dle jediného rysu architek-

tonického, a nepozdvihuje všechen kraj kolem do kola

jiným sdružením myšlenek le tím, které mže býti

spojeno s jeho moderním ocimbueným kriminálem.

Zatím co tento stav skotské scenerie se mne do-

týkal nad míru bolestn — nebo bylo to po prvé za

mého života, co jsem se octnul v krajin nemající

cenných památek nebo píkladv umní —
,
vnucoval

mn také úvahy o jedné i dvou svízelných otázkách

o psobení umní na mysl lidskou; a vnucoval mn
tyto otázky pedevším z toho dvodu, ponvadž v dob,
kdy jsem rozladn a bezútšn putoval planinami gram-

pianskými, kde nebylo kouska umní, každý den do-

cházely mne noviny zvláštního zájmu ze zem, kdež

bylo lze najít mnoho umní, a to umní delikátního

spsobu. Mezi modely po celém království roztrou-

šenými k vyuování kresb není, tuším, obdivuhod-

njších po svém spsob nad ozdobné práce indické;

opravdu, jsou zrobeny ze všech látek spsobilých pro

barvu, z vlny, mramoru, kovu, skoro nenapodobitelný

v delikátním užívání odstínv i jemném aranžování

fantastické linie. A této jejich schopnosti není užíváno

jen nkolika ídkými lidmi, nebo bez radostného po-

žitku
;

zdá se, že záliba v jemné kresb je tomuto

plemeni obecná, že ji rozvíjejí v každém vyrábném
náadí a v každé provádné stavb

;
ona pidružuje

se s intensivností stejn mocnou a se stejným zdarem

k služb povry, rozkoše nebo ukrutnosti
;
a obohacuje

stejn, týmž pekypujícím proudem kouzeln duhových
barev, chrám pagody, tepení pásu i ostí mee.

Takž nalézáme v obém tomto velkém obyvatelstv,

indickém a skotském — v plemeni džanglí a v ple-

meni planin — dv schopnosti národní pesn a ze-
teln proti sob postavené. Na jedné stran plém
radující se z umní, vynikající mrou i všeobecn na-

dané darem umleckým
;

na druhé stran lid nedba-

jící o umní, patrn i neschopný k nmu, jehož nej-

vtší úsilí umlecké posud nedostalo se dál, než k pro-

mn polohy barevných pruh na šachovnici. A takž

jsme pirozen puzeni zkoumat, jaký vliv na mravní

povahu obou národ má tento ohromný rozdíl jejich

snah a patrných schopností? a zda tyto drsné šachov-

nice skotských vlhák i vybran vymyšlená sple

na kašmíru indickém obyejn v záhyby své ukrývají

srdce nejšlechetnjší? Dávno na to našli jsme odpovd.
Od té doby, co pokolení lidské zapoalo na této zemi

svou pou hích, nikdy nebylo jím spácháno nic tak

píznaného pro všechnu bestiální, a mí než bestiální

zvrhlost, jako skutky, jichž dopustilo se plém indické

v roce práv minulém (t. j. 1857.). Stejn divá ukrut-

nost tebas také ped tím vylévala si svj vztek a stejn

ohavná surovost bývala páchána, nikdy však za stejných

okolností
;
zbsilost dlouhé války a pomstychtivost za

dlouhé utiskování i dív inila lidi ukrutnými
;

a též

i ped tím postupný úpadek do barbarství, v nmž
nebylo píklad slušnosti a civilisace, strhl osamocené

národy na nejnižší stupe lovctví. Ale ukrutnost

hnaná do nejdivoejší vzteklosti proti lidem šlechetným

a nevinným, zvrhlost rozhnisávající se nejhnusnjším

spsobem zrovna uprosted a ped oima spoádané
civilisace — nebyli bychom se mohli domnívat, že až

tam sahá lidský zloin, kdyby nebylo skutkv indi-

ckého rebela. A tak na jedné stran nalézáte krajní

sílu podlosti u tchto milovníkv umní; na druhé

stran — položíte-li otázku tu co nejúže — nalézáte

krajní sílu cnosti projevovanou onmi pohrdai umní.
Ze všech voják, jimž jste zavázáni za vítzství na

Krymu a za odvetu v Indii, k nikomu nejste pipou-
táni užšími pouty vdnosti než k mužm, kteí se

narodili a vyrostli na tchto opuštných pláních skot-

ských. A tak rznost schopnosti a okolností tchto

dvou národv, a rznost výsledku jich psobení na
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mravní povahu objevuje se vám v nej význanjší, nej-

zraitjší, nejstrunjší protiv. Z rašelinové chajdy

vychází víra, odvaha, sebeobtavost, istota, zbožná

úcta a cožkoli je úrodného v díle nebes
;

z paláce ze

slonoviny vychází zrada, ukrutnost, zbablost, mo-

dláství, zvíeckost a cožkoli jest úrodného v díle

pekel.

Ale tu nesnáz naše se nekoní. Z jediného pí-

kladu, bu si jakkoli na oko mocného, bylo by zhola

nesprávno vyvozovat obecný závr; bylo by naprosto

nelogické tvrdit, ponvadž jedenkrát jsme našli umní-
milovnost ve spojení s mravní podlostí, že by láska

k umní musila být vždy a všude koenem mravní

podlosti
;

a stejn tak nesprávné bylo by tvrdit, po-

nvadž jsme jedenkrát shledali, kterak nevšímavost

k umní vyskytla se spolu se vznešeností mysli, že

netenost k umní musí být vždycky pramenem nebo

znamením této vznešenosti. Ale pejdeme-li z polo-

ostrova indického do jiných krajin zem, a z našich

vlastních nedávných zkušeností do zvstí historie, poád
ješt najdeme jeden velký fakt trící nám vstíc v písné
všekrajnosti — totiž patrné spojení velkého úspchu
v umní s následujícím úpadkem národním. Najdete

nejprve, že národové, kteí mívali píliš zjemnlé umní,

vždy bývali podmanni národy, kteí umní nemli

;

shledáte, že Lyd byl podmann Médem, Athéan Spar-

anem, Rek ímanem, íman Gothem, Burgund Švý-

carem
;

ale vy najdete nad to, že i tam, kde žádný
útok zevnjší moci neurychlil katastrofy státu, období,

v nmž ten který národ dosahuje své nej vyšší zdat-

nosti umlecké, bývá práv obdobím, v nmž zdá se,

že podpisuje vysvdení své vlastní záhuby, a že od

toho okamžiku, kdy dokonalá socha se objevuje ve

Florenci, dokonalý obraz v Benátkách, nebo dokonalé

fresko v ím, od téže hodiny zdá se, jakoby poctivost,

píle a zmužilost byly vyhnány z jejich zdí, a ony
hynou v sochaském ochrnutí, nebo ve mnohobarvé
zkaženosti.

Ale ani to není vše. Jako se zdá, že umní ve

své delikátní form jest jedním z hlavních šiitel ne-

tenosti a smyslnosti, tak (sotva potebuju vám to pi-

pomínat) až posud vystupovalo v projevu energickém

jen tehdy, když bylo ve službách povry. tvero nej-

vtších projev lidského intelektu, jež založily tvero

hlavních království umní, egyptského, babylonského,

eckého a italského, bylo rozvinuto mohutným rozní-

cením inné povry ve službách Osirisa, Baala, Mi-

nervy a Královny nebes. Proto, strun povdno,

FR. KAVÁN. KOZÁKOV.



snad se zdá velice nesnadno, ukázat, že umní nkdy existovalo ve škole pevn sjednocené a venkoncem
silné, leda že bylo zamstnáno šíením nepravdy nebo povzbuzováním neestí.

A konen, jakož umní takto vždy projevovalo se inno ve službách pepychu a modláství, takž také

bývalo siln vedeno k velebení ukrutnosti. Národ, který žije život selankový a nevinný, nikdy nevyzdobuje si

hole pastýské nebo klee pluhu, ale plemena žijící loupeží a zabíjením skoro vždy užívají vybraných

ornament na toul, pilbu, oštp.

Nezdá-liž se vám tedy z tchto tí dvod víc než pochybné, zda jsme se tu v kensingtonském

museu shromáždili za dobrým úelem? Zdaž by nemohlo nevinné a neumlecké obecenstvo na nás právem

hledt spíše s podezením a bázní než se sympatií? Jsme dokonce jisti sami ped sebou ? Víme, co máme
za lubem? Sešli jsme se tu jako poctivci? i nejsme spíš jako mnoho Katilin shromáždných k porad
o chvatném ponížení naší zem, nebo jako snm arodjnic o plnoci svolaný k tomu, jak vyvolat a

rozeslat s novým a neekaným posláním démony pepychu, ukrutnosti a povry?
Doufám, že není tomu tak

;
a položil jsem vám tuto svízelnou otázku jen proto, abychom dkladn

a smle se jí podívali do tváe a, jak se nadju, pohledy svými ji zaplašili.



Q. KOCIÁN

PORTRÉT.

Tedy abych se vrátil k prvnímu bodu našeho svízelu, ke vztahu umní a duševního uspsobení

v Indii a Skotsku. Je úpln pravda, že umní indické je delikátní a pezjemnlé, ale má zvláštní jeden rys,

lišící je od veškerého jiného umní, stejn cenného kresebn — ono nikdy nepedstavuje piro-
zené skutenosti. Bu utváí své komposice z bezvýznamných úryvk barvy a vlnní ar, nebo

zobrazuje-li njakého živého tvora, pedvádí jej v njaké skroucené a spotvoené podob. Naproti všem

skutenostem a formám pírody staví se do schvální a rozhodné protivy
;

nechce nakreslit lovka, nýbrž

osmiramennou obludu, nechce nakreslit kvtiny, nýbrž jen závitnici nebo klikatinu. Umní to svdí takto,

že lidé je provozující jsou oloupeni o všechny možné zdroje zdravého vdní, nebo pirozené rozkoše; že

samovoln zapeetili a odložili celou knihu svta a nemají, co by etli a pi em by prodlévali, než fantasii

myšlenek svých srdcí, o níž praveno nám, že »je neustálým zlem.« Pes veškeré divadlo stvoení pe-
hodili závoj, v nmž není trhliny; pro n nehledí ani hvzdiky oponou temnot, pro n ani jejich nebesa

nezáí, ani hory do výšin nevystupují, pro n kvtiny nekvetou, pro n nežijou živoichové polní a lesní.

Oni leží spoutáni v podzemním žalái své vlastní zkaženosti, obklopováni toliko truchlivými pízraky nebo

strašidelnou prázdnotou.
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Mám vám pipomenout, jak pesný rub tohoto

stavu mysli, pokud jde o následování pírody, posky-

tuje lid, jejž jsme práv byli pozorovali v protiv

k plemeni indickému? Pemýšlejíce shledáte, že

všechny nejvyšší cnosti v charakteru skotském jsou

sdruženy s dojmy pijímanými pímo z pírodní sce-

nerie skotské krajiny. Žádný národ ped tím nepro-

jevil ve všeobecném tonu své mluvy, ve všeobecném

proudu svého písemnictví tak trvalý zvyk, posvcovat

své vášn a potvrzovat své zásady pímým sdružo-

váním s kouzlem nebo silou pírody. Spisy Scottovy

a Burnsovy a víc ješt : mnohem vtších básník než

Burns, kteí Skotsku dali jeho staré ballady, podávají

vám v každé sloce, skoro v každé ádce píklady to-

hoto sdružování pírodní scenerie s vášnmi; ale pí-

klad dalšího jejího spojení se zásadou mravní mo-
hutn mne udeil zrovna v ase, kdy jsem nejvíc

želel nedostatku umní v tomto lidu. V jednom z nej-

osamlejších okres skotských, kde v chajdách z ra-

šeliny je nejtemnji, zrovna na západním úpatí horstva

grampianského, jež objímá prameny eky Spey a Dee,

silnice petínající horské pásmo vine se okolo paty

rozervané skály nazývané Crag neb Craig Ellachie.

Není na ní nic pozoruhodného ani výškou ani útvarem,

je zastínna nkolika roztroušenými borovicemi, a na

temen ervená se ves
;

ale ona tvoí jakési vdí
pedhoí v skupin vrch, k nimž písluší, jakousi

iniciálku hor; a tak tkví v mysli obyvatelstva okresu

jako symbol jejich kraje a vlivu tohoto kraje na n
samé. Jejich cit tohoto pomru krásn je vysloven

ve váleném pokiku župy: » Stj pevn, Craig Ella-

chie !« Dlouho mžete pemýšlet o tchto nkolika

slovech a nevyerpáte hlubokých zdroj citu a myšlenky

v nich zahrnutých — lásku k rodné zemi, rukojemství

jejich vrnosti k ní, podrobené a ušlechtilé ujištní

nezkrotitelné odvahy. — Kdybyste byli kráeli pod

touto skalou v as, kdy tolik nejdražších dtí Anglie

bylo bránno silnými srdci muž narozených na jejím

úpatí, byli byste musili pocítit, kolikrát uprosted nád-

herných palácv indických, jichž mramt>r zbledl hrzou
a rumlka stemnla krví, asi vyvstávala ped oima
tch horáckých voják vzpomínka na drsné šedé skály

a šarlatové planiny
;

kolikrát ze sluchu jejich zmizel

rachot krupobití stel a vava bitevní a zstavil v nm
jen šum starých vtví sosen : » S l

j
pevn, Craig El-

lachie !« Vidli jste u obou tchto národ v pímé protiv

úinek umní bez pírody a pírody bez umní na

mravní cit. A vidíte dost, abyste si ospravedlnili

podezení (kdybyste stopovali vc hloub a s jinými

píklady, nalezli byste dost, co by ospravedlovalo

vás k závru), že umní jen pro umní provozo-

vané, bez zetele, aby tlumoilo pírodu, je záhubou

všeho, cožkoli je nejlepšího a nejušlechtilejšího v lo-

venstvu, ale že píroda, nech si pozorována sebe

p rostji nebo poznávána sebe nedokonaleji, v pomru
k lásce, jakouž lidé k ní cítí, chrání a pomáhá všemu,

c ožkoli je v lidstvu nejušlechtilejšího.

Mohli byste vysuzovat dále, že umní, pokud

bylo vnováno hlásání neb tlumoení pírody, bylo

spasné a k pomoci hotové i zušlechující. A závr
tento uinili byste dokonale správn. Dovolte, abych

urit a slavn opakoval své tvrzení : kdekoli umní
je provozováno jen pro sebe samo, umní pro umní,
a kde rozkoš pracovníkova záleží v tom, co dlá a

vytváí, na míst v tom, co tlumoí nebo pedkládá
— tam umní má na mozek a srdce vliv nejosudnjšího

spsobu, a je-li tak dlouho provozováno, koní zá-

hubou jak schopnosti rozumové tak mravní zásady;

kdežto umní, vnované v pokoe a v sebezapomínání

svtlému vymalování a hlásání fakt všehomíra vždy

oplývá pomocí a je dobroinno lidstvu, plno potchy,

síly a spásy.

Nuže, jakmile byste byli pesvdeni o této vci,

mohli byste logicky vyvozovat dále, když umní bylo

zamstnáno úkony, jimiž slouží ke zdaru, že touto

službou sesilovalo samo sebe, a konalo-li to, co beze

vší pochybnosti Prozetelnost chtla, aby konalo, že

nabývalo víc a více životnosti i hodnoty dle toho, jak po-

kraovalo v užitenosti. S druhé strany mohli byste

usoudit, když jeho innost byla svedena na kivé
cesty k ošálení nebo snížení lidstva, že stejn tak

samo sebe svádlo na bludné dráhy a sebe snižovalo

— že bylo zadržáno v postupu, nebo stemhlav vrženo

do úpadku. A to rovnž je pravda; a držíce tuto nit

z klubka v ruce, snadno a správn vyložíte zjevy d-
jinné. Pokud umní vytrvává, pozorujíc a pedkládajíc

fakty pírodní, potud samo žije a roste
;

a ve svém

vlastním život i vzrst z ásti zahrnuje, z ásti za-

bezpeuje život a vzrst národa, v jehož stedu je

provozováno. Ale až posud vždy nadešel as, že

umní, dospvši takto znamenité dokonalosti, po-

íná pozorovat tuto dokonalost, napodobovat ji a

z ní odvozovat pravidla a formy, a tak poíná za-

pomínat na svou povinnost a službu jakožto tlumo-
níka a objevovatele pravdy. A v témž okamžiku, jak-

mile se udá toto odboení od jeho úelu a jakmile

zapomene na svou funkci — toto zapomenutí oby-

ejn spadá v jednu dobu s patrnou jeho dokonalostí,

v témž okamžiku, pravím, poíná jeho opravdová

katastrofa
;

a pádem svým vlastním — pokud sahá

jeho vliv — urychluje záhubu národa, jímž bylo pro-

vozováno. Ale studium úinku umní na mysl ná-

rod je spíš pro djepisce než pro nás; bu jak bu,
je to studium pro diskusi, na níž dnes nemáme asu.
Ale prosím vás o trochu trplivosti, zatím co pokusím

se vylíit nkterými dalšími detaily, kterak zdravost

a síla umní samého je závislá od vykonávání usta-

novené jeho funkce, tlumoiti skutenosti.

Pozorujte, že stále íkám »tlumoiti«, nikoli »napo-

dobiti « . Pro tak íkám, je pedn, že dobré umní
zídka kdy napodobuje

;
obyejn jen popisuje nebo

vykládá. Ale mj druhý a hlavní dvod je, že dobré

umní vždy záleží ze dvou vcí
:
pedn z pozorování

skutenosti
;

za druhé z projevování lidského plánu
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a autority ve zpsobu, jakým tato skute-

nost je vyslovována. Velké a dobré umní
musí sluovat obé, ani na okamžik nemže
trvat, le v jednot obou, záleží z nich zrovna

tak podstatn jako voda z kyslíku a vodíku.

Probádejme trochu povahu každého z tchto

živl. Prvním živlem, pravíme, je láska k pí-

rod, vedoucí ke snaze, aby umlec ji vrn
pozoroval a vrn podával. To je živel první

a vdí. Proberte si djiny a shledáte v nich

s oividnou uritostí, že nikdy nebylo velké

školy, která by nebyla mla za pvodní
cíl zobrazovati njaký fakt pírodní co možno
nejvrnji. Až posud objevily se ve svt
jen tri školy, jež vykonaly své dílo tak

dobe, jak se vbec zdá být možno je vy-

konat. Jsou to škola athénská, florencká a

benátská. Škola athénská vytkla si za úkol

dokonalé zobrazení formy lidského tla
;

usi-

lovala splnit svj úkol jak nejlépe umla,
a všechna její velikost byla založena i za-

hrnuta v této jediné poctivé snaze. Florencká

škola si urila úlohu, dokonale vysloviti

lidský cit, ukázati úinky vášn na lidskou

tvá a posunk. (Jmenuju tuto školu floren-

ckou, protože nech si pokládáte za vrchol-

ného mistra výrazového umní v Itálii Rafaela,

nebo Leonarda, nebo Michelangela, shledáte,

že všechna energie národního úsilí, jež splo-

dilo tyto mistry, má své koeny ve Florenci,

ne v Urbin ani v Milán.)
[ Tedy dím, že

tato florencká nebo vedoucí škola italská si

stanovila za cíl výraz lidský v pirozené

jeho pravdivosti
;

usilovala splnit svj úkol

se byla, ona splnila jej tak dobe, jak jen

jest lze, a všechna její velikost má koeny
své v této jediné poctivé snaze. Za tetí,

škola benátská vytýila si zobrazovat efekty

barvy a stínu na všech vcech, hlavn na

postav lidské pokoušela se provést svj
úkol, se byla, provádla jej tak dobe, jak

jen mohl být provádn — a veškerá její

velikost založena je na této jediné poctivé

snaze.

Srovnejte tyto ti idey s temi výtvory

umleckými, jež jste všichni už vidli, nebo

ustavin o nich slýchali. Zde je t. zv.

»Theseus« ze sbírky Elginovy (Elgin marbles)

;

pedstavuje cíl a konený úel školy athénské :

pirozenou formu tla lidského. Veškeré jejich

obvyklé stavitelství, pvabné vytváení a ma-

lování výrobk hrníských, a jaké jiné

umní vbec provozovali, co do své velkosti

bylo závislo od této hlavní kotvy ústed-

ního cíle : vrného obrazu živoucího lovka.
Za vzor školy italské vyberte si Rafaelv
obraz »Disputa del sacramento«

;
tento vzor

J. ŠPILLAR.

OPUŠTNÁ.
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tuším pijme každý, na nm nebude žádných sporných bod
;
pipustí jej Nmec, pipustí jej anglití akademikové,

a pipustí jej anglití puristé i praerafaelité. Nuže, zde máte za cíl vytenou pravdu výrazu lidského. Ta-

kovým zpsobem se dívají lidé, cítíce to nebo ono, majíce takovou nebo onakou mysl, jsou-li pokorní,

zadumaní, laskaví, prorotí, knžští, královští — to rozlišovat a ukazovat pokoušela se škola florencká,

a to rozlišovala i ukazovala; a veškerá velikost její je nejprve pevn spjata s její snahou po této ústední

pravd: po upímném výraze živoucí duše lidské. Konen vezmte si » Svatbu v Káni gal i 1 ej sk é « od P.

Veronese v Louvreu. Tu máte co možno nejdokonalejší podání barvy, svtla, stínu, jak psobí na ze-

vnjšek podoby lidské a její bezprostední píslušenství, budovy, nábytek, odv. Tento zevnjší vzhled neju-

šlechtilejší povahy byl prvním cílem Benátanv, a veškerá velikost její závisela od jejich rozhodnutí a trplivosti,

aby toho dostihli.

Tu tedy leží ped vámi ve tech veleznámých výtvorech píklady tí nejvtších škol bývalého svta.

Fidiovský »Theseus« pedstavuje školu eckou, smující k pravd formy; Rafaelv obraz »Disputa«, školu

smující k pravd výrazu mysli; »Svatba v Kani«, školu benátskou smující k pravd barvy a svtla. Ale ne-

domnívejte se, že zákon, jejž vám vykládám, veliký zákon života umní, mže být spaten pouze v tchto

nejmohutnjších školách umleckých. Zrovna tak je zejmý v každé škole jiné, která kdy mla v sob
život vbec. Kdekolivk poíná hledání pravdy, poíná život

;
kdekoli pestává toto hledání, život pestává.

Pokud njaká škola umlecká drží v rukou etz pírodních fakt, snažíc se objevovat jich poád víc

a vyslovovat je každý den lépe, a si pak hraje sem tam podle libosti s té i oné strany etzu
;
a si

kreslí grotesknosti a konvenní vci, staví nejsprostší budovy, slouží nejpraktitjším potebám, pec vše,

cokoli bude init, bude slavn rozvrženo i slavn vykonáno; ale dopuste, aby jedenkrát vypustila z prst

tento etz skuteností a pestala ho sledovat jako nit své práce; dopuste, aby si vytkla jiný cíl, než hlásat

toto živoucí slovo, a aby pomýšlela pedevším na to, stavt na odiv svou dovednost, nebo svou vlastní fantasii

— a od té hodiny pád její na ráz nadešel, její záhuba je jistá; a koná cokoli, a v plánu má cokoli, nic

v ní nikdy nebude mít života ani pvabu
;
hodina její uhodila a v hrob, do nhož spje, není už ani práce

ani plánu, znalosti ani moudrosti.

M. ALEŠ. SKIZZA.
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Vezmme si za píklad školu umleckou, o níž mnozí z vás

snad se domnívají, že tento zákon má na ni jen nepatrný vliv — školu

gothické architektury. Mnozí z nás snad bývali zvyklí myslit si, že

je to spíš škola forem než fakt, škola fial a pilív a tradicionelních

íms a pírody maskované nestvrnou fantasií — naprosto však ne

škola pravdy. Myslím, že budu s to, abych i za krátkou chvíli

dnešního veera vám ukázal, že tomu není tak, a že náš veliký zákon

platí v Amiensu a Salisbury stejn, jako v Athéanách Florenci. Nejprve

zajdeme si až k samým poátkm umní gothického
;
pedložím vám

dv ukázky barbarismu, z nhož vynoilo se umní gothické, ukázky

pibližn soudobé a rovnocenné co do umlosti; ale jeden z nich

je barbarism, jenž nedospl daleko a nemohl dospt; druhý pak je

barbarism, jenž mohl a také daleko dospl
;
vy pak jako porota mžete

posoudit, jaký je podstatný rozdíl mezi obma tmito barbarismy, a

mžete o sob rozhodnout, co je v jednom semenem života a v druhém

znamením smrti. (Dokonení.)

PRAHA 1899. — souhrn zpráv a povstí s poznám-
kami »V. S.« — Plány na »palác« mstské pojišovny
byly mstskou radou schváleny a denní listy oznámily to 13. t. m.

dle úedního neúplného referátu, jejž pozdji p. arch. Múnzbergr opravil

následovn : »Doslovné znní zprávy neodpovídá zúplna faktickým

pomrm. Dvrníky rady mstské pi stavební komisi dne 7. záí

byli pp. : architekt Múnzberger v zastoupení obce pražské a architekt

V. Beneš v zastoupení rady mstské. Prvním bylo do protokolu dáno

následující vyjádení: » Uinil jsem ve schzi sboru obecních starších

dne 2. února 1899 následující návrh
:

,Pro pípad, že by sbor se pece

usnesl na sbourání dom . p. 931, 932, 933— I., budiž správní rad
mstské pojišovny uloženo, aby se ešilo prelí nové budovy tak,

aby rozlenní její na 3 díly nynjší s podržením os okenních zacho-

váno bylo, jakož i ráz architektury a to hlavn oné domu . p. 932-1.

s náležitým pizpsobením k domu Schierovu z jedné a k Mincovn
z druhé strany a dle pokyn soupisné komise, jejíž náhledy o této

vci jsem tehdáž jako místopedseda její tím tlumoil, ba možno íci, že nejen této komise, nýbrž celé

nepedpojaté veejnosti a všech tch, kterým ráz staré Prahy a zachování jeho skuten nco více jest než

pouhou frásí volební. Vzhledem k tomu, že v konkrétním pípadu oprávnným tužbám veejnosti vyhovno
není a pedložený návrh prelí práv rázu Staromstského námstí pes to neodpovídá, že nkteré motivy

z budovy . p. 932-1. do návrhu pojaty byly, nelze mi jinak, než s politováním nedoporuiti rad mstské

tyto návrhy ku schválení, jelikož ešení pdorysné tsn s ešením prelí souvisí, nemohu se z toho d-
vodu dále do detailního posuzování tchto pouštti. Žádám rovnž, aby ve schzi rady mstské vyjádení toto

v plném znní teno bylo.« Vyjádení architekta V. Beneše znlo rovnž v ten smysl, že ešení prelí nelze

šastným nazvati vzhledem k rázu místa, to jest Staromstkého námstí, kterémuž neodpovídá, a že plány

schváleny býti mly jen s tou podmínkou, že jiný správný návrh prelí pedložen bude. Vyjádení dvr-
ník dozorí rady pojišovny podané p. dvorním stavitelem K. Terebou neslo se ovšem opaným smrem
a v jednom vyjádení zástupce dozorí rady dokonce bylo architektu Munzbergrovi popíráno právo, že by byl

tlumoil veejné mínní, k emuž prý mandátu nemá, a které také názorm jím vysloveným neodpovídá.

Pes úplný odpor ve vyjádení dvrník rady mstské a onch dozorí rady schvá-
lila rada mstská plány tak, jak byly pedloženy a nevyhovla rovnž návrhu, aby
ku zjištní toho, zdaliž vyjádení zástupce obce pražské odpovídá náhledm veej-
ného mínní, plány této budovy, která tolik zájmu veejnosti vyvolala, veejn
vystaveny byly. »Je to veskrz zajímavá zpráva a proto doporuujeme ji další pozornosti. Vzbudí

zajisté nkolik úvah. — Dokud zasedala umlecká komise, pecházelo se pes její návrhy k dennímu poádku
a uhlasovalo se všecko bez dvod, nejvýš že hodilo se pi tom kamenem po tch umlcích, jejichž pí-

slušnost ku Praze nebyla úedn legitimována, dnes kdy místo oné zasedá soupisná komise hází se po místo-

pedsedovi jejím frází, že nemá práva a mandátu tlumoiti veejné mínni ve vci, která privátn vtšin
pán rad na srdce pirostla, a jemuž snad nepímo vyteno bylo panem dvorním stavitelem, že vbec nemá
práva dávati dobrozdání nepohodlná. — asy se tedy zmnily i jiné korporace vystídaly se na stolici k há-

jení starého a malebného rázu Prahy, ale duch mezi strýky v slavné rady slovutných pán se nezmnil. —

M. ALEŠ.
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Jak to tehdy pravil p. rada Fric o tom umleckém
díle, které povstati má na námstí Staromstském místo

tch nenávidných, bezcenných, ohyzdných dom? —
Co praví nyní arch. Mtinzberger a arch. Beneš? —
Byla odvodnna tehdy naše otázka nahradí-li nám
nový dm domy zboené ? — Páni arch. Múnzberger

a Beneš to popírají, stavitel Tereba je za to nemile

odbývá — kdo z nich je v právu a kdo to rozsoudí,

když vylouena veejnost’ z posouzení nových návrh?
Kdo, ptáte se? — Zde se nerozsuzuje ani neuvažuje —
zde se jen hlasuje, a nad »hlasovací« neplatí žádný

hlas. — Jednotlivcm upírá se právo mluviti jménem
veejnosti a veejnosti upírá se právo i píležitost po-

suzovati vbec. A pro? - Na to nech odpoví vše-

mocní pánové, ale a pi tom dají pozor, aby neurazili

pana projektanta, jenž zajisté je pesvden, že jeho

práce snese té kritiky jako snesly práce konkurovavších.= ZPRÁVY. =
Hanuš schwaiger jmenován professorem

kreslení na nov zizované eské technice v Brn.

JEDNOTA VÝTVARNÝCH UMLC V PRAZE PO-

J ádati bude od íjna do listopadu výstavu prací

svých len v nov upravených místnostech »u Štajgr«.
— U píležitosti tohoto oznámení piinily »Radikální

Listy« nkteré poznámky, jích názor na »Manes« a

».lednotu« vyjadující. Nechceme korrigovati ani vy-

zvídati, konstatujeme jen to, co týká se »Volných Smr«
a co páli bychom, aby nebylo nesprávn uvádno a

již je to v list tom i onom: »Volné Smry« do
té chvíle peovaly až píliš úzkostliv
o snahy všeho umlectva eského, než aby
mohly prohlašovány býti za »orgán « jedné
jeho ásti — spolku »Manes« —

;
redakce

podala toho zejmý doklad roníky pe-
dešlými, kde zastoupeni veškeí umlci
eští a starší i mladší pokud se listu

našeho docela nestranili, ísla pak vno-
vaná jednotlivým umlcm více než nad
pochybu dokazují, že nešlo »Sm r m« o »M a-

nes« a Manesáky. — A dále : »Manes« nesa ve-
škery výlohy a námahy s vydáváním listu
spojené, vypisuje ve »V. S.« ze svých pro-
stedk veejné koku rrence pro všecky
umlce eské, kdežto jiné spolky zatím
z prostedk cizích vypisují konkurence
pro leny vlast ní. « — Dje se tak snad v jiném

list, který snaží se být »orgánem« party? »Volné
Smry« popávají místa každé seriosní práci, ano

s otevenou náruí vítají každého pracovníka a je

z kteréhokoli tábora. •— »Manes« je snad jen do-

brým pedmtem výmluvy pro ty, kteí se práce

súastniti nechtí.

pYKLUS OPER SMETANOVÝCH PO DRUHÉ (1 ! 1)

^ od smrti mistrovy. Poprvé nevyznamenával se pí-

lišnou pelivostí výpravy, tentokráte, jak pedbžné
provedení ertovy stny ukázalo, nebude jinak. Po-

L. KUBA. MOTIV Z PODBRAD.
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ukazujeme k tomu, jak vypravují se v cizin opery a dramata

historická, n. p. hudební básn Wagnerovy
;
k tomu, jak v Nár.

divadle zaasté plýtvá se penzy, i k tomu, jakým vdným
materiálem ku spracování i po stránce výtvarné jsou opery Sme-
tanovy. Avšak pouze Prodané nevst a Hubice dostalo se

trochu pelivjšího studia, a výsledek požadavkm umle-
ckého vkusu ani zde nevyhovuje. Z Libuše odstranny pouze

vady nejkiklavjší, v Tajemství vypomáhaly vždy chatrné

zbytky z divadla prozatímního. ertova stna musila vžiti za vdk
obyejnými operními zásobárnami, zejména pekelnými kostýmy
baletu z Asraela. *) A pece jaký zejména zde jest vdný úkol

pro umlce výtvarného, vcmi divadelními se zabývajícího! Re-

klamujeme pelivou, umleckou a historicky správnou výpravu pro

všecky opery Smetanovy od Branibor až po ertovu stnu —
bude-li však i v tomto smru živena snaha divadla, zamcziti

pokud možno znárodnní všech oper velikého mistra, bude to

stejn neodpustitelnou vinou všech faktor divadelních, správy,

editelstva, zemského výboru i pán operních režisér, slynou-

cích pohodlností a šablonovitostí.

T7U KONKURRENCI VYPSANÉ PANEM DREM A. PODLAHOU
pro »Obrázkovou Revui« došlo sedm leptaných rytin s jednou

variantou a deset kreseb. — Jury sestávala z len výboru

»Manesa« pokud v Praze byli pítomní (Hofbauer, Homolá
a Klusáek). tyry pedložené otisky rytin nevyhovovaly konku-

renní podmínce co žádané velikosti se týe; ze zbývajících

piena cena 120 zl. práci s heslem »Ver« s variantou »J. V.«

(autor Vojt. Preissig). Vzhledem k znamenité kvalit lept
z konkurrence vylouených usnešeno doporuili »Obr. Revui«, aby

zbývajících dvou cen užila kzískání nkterých z nich (»Schaber«,

»Elektrika«). Co kreseb se týe došly — v souhlase s píliš

volnými podmínkami konkurence — práce namnoze pojmu
o konkurenci docela se vymykající tak, že jury vidla se nuce-

nou roztídní cen ped se nevžiti a další disponování s pracemi

tmi redakci Obr. Rev. ponechati. Pp. konkurrentm sdlujeme,

že originály deponovány v redakci »Obr. Rev.« (Nerudova ul.

250. III.)

\TA OBÁLKU VOLNÝCH SMR DOŠLO CELKEM ŠEST
J ' návrh, poet to proti pedešlé úasti tak nepatrný, že až

pekvapil. — Jury (Klusáek, Schusser a Županský) shledala

práce s hesly »V ped« a »Cesty mohou býti rozliné« za nej-

lepší a doporuila je k reprodukci v list.

]\/J
SÍNÍ SOUTŽE VOLNÝCH SMR. Z ÍSLA PEDCHÁ-

ZÍ zejícího opakujeme: Sedmou soutž »V. S.« Návrh obálky

na cenník hudebních nástroj. Velikost kresby v dvojnásobné

skutené velikosti (514 X 346 mm). Obálka obsahovati musí

slova: »Založeno r. 1882. — Hlavní depot hudebních nástroj*

pak volné místo pro pípadné doplnní tohoto textu a firmu »J.

U. Jindíšek — Kiev<-. Ponechává se navrhovateli voliti dva neb

ti tony k reprodukci. — Ceny udleny budou dv 60 a 40

korun. Redakci v této konkurenci zastupovati bude J. Schusser.

Návrhy zaslány butež do 1. íjna do 6. hod. veerní K. L.

Klusákovi (167. III.)

*) Ohlášená Zeyerova žaponská komedie »Brati« patrn nedoslala

by se na jevišt Národního divadla, kdyby tu nezbývala výprava ni-

cotné »Gejši«.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotocinkografie J.VILÍMA v Praze.
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SCHÝLIL SEŠEDIVLOU HLAVU
V NEPRONIKNUTELNÝ STÍN SMRTI.

ESKÉ UMNÍ ZTRATILO JÍM Z A-
DY SVÝCH VYZNAVA KRAJI-

NÁE ŠIROKÉHO JMÉNA, MISTRA

KRESBY A POETICKÝCH NÁLAD,

ŠKOLA A ŽÁCI OBTAVÉHO UITE-
LE A OTCOVSKÉHO PÍTELE. —
UMLECKÁ DÍLA JEHO ZABEZPE-

ILA MU TRVALÝ POMNÍK V HI-

STORII VÝVOJE ESKÉHO UMNÍ,
ZÁSLUHY PAK O ÚSTAV A PÉE
O VLASTNÍ ŠKOLU VDNOU, NE-

SMAZATELNOU VZPOMÍNKU MEZI

MLADŠÍMI VÝTVARNÍKY A JEHO

ŽÁKY.
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Z
A VTREM. NAPSAL KAREL ENGEL-

MLLER. . — Nikdy jsem se necítil být stat-

njším, jako práv nyní ve svém vyhnanství.

Vdti, že má svt ke mn tak daleko, býti

si vdom takového jakéhos odíkání rzných slabstek,

kterým lovk rád podléhá a za kterými vždy slepý

a takka s náruživostí šel, psobí opravdovou rozkoš.

Nebyl bych vil, že se za tak krátkou dobu utiší

vzbouené vlny vlastní sebou nespokojenosti a nadejde

takový rozjasnný klid. Teprve nkolik nedl ubhlo
od té chvíle, co jsem se odvážil k poslednímu roz-

machu umdlévajících kídel a hle, jsem na výsluní. —
Tichá, vzrušující radost rozkvetla náhle v mých prsou

i hlav.

Bhal bych celý den v polích a zpíval.

Smji se chvílím, které mne nalezly kdysi sla-

bého a tak nedtklivého. Pro jaké zbytené a mali-

cherné vci dovedl jsem nkdy celé dny se rozilovat

!

Posílám te všechno k ertu. —
Vzpomínám, jak mi nkdy zhokly a zprotivily

se ty schzky v kavárnách a rzných tch hospd-
kách, kdy se zdálo, že jsme se tu schváln sešli,

abychom se bu navzájem sndli anebo postíleli pod

záminkou nejdvrnjšího pátelství. ert ví, co se

nám, i vlastn jen snad mn samotnému zakouslo

vždy do samého mozku, že jsem picházel pak dom
otrávený, zbiovaný vlatním svým svdomím. . . Ale

pak —
To zamilované moje msto, které mne zrodilo

a odchovalo, je te tak daleko, tak daleko . . .

A mám nevýslovnou radost, že se mi podailo

ukamenovali v sob poslední vzpouzející se zbytky

resignace. Chci mít naprostou radost ze života, toužení

po ní. Vzal jsem si k srdci moudrá vaše slova, drahý

pane Strindbergu, že se lovku po dlouhé dob do-

brovolné i nedobrovolné lži, pispsobených mrav
a eí, probouzí asem taková všeobecná poteba bru-

tálnosti, taková divoká chu strhnouti se sebe šatstvo

a choditi naze, odhaliti neslušné a piblíží ti se k od-

puzujícím a býti šastným a veselým zvíetem. . .

Žiji na vesnici. —
Pár statk a barák, nkolik zahrádek, lesy

a pole, pole a lesy. Samota, asyl, Tusculum. Srdce

se tetelí rozkoší.

Tak malounko lidí kolem ! Jen nkolik utahaných

sedlák, hrstka dtí na návsi a v oknech za mušká-

tem a rozmarinou nkolik mladých holek a ustara-

ných žen.

Léto ve vzduchu, v oblacích, v rozvlnných, do

modravých dálek pnoucích se polích . . .

Prochodím nkdy celiký den. Nepracuji pranic.

Netu, nepíšu ani ádky. Nevím také pranic o svt.
Vezmu z rána hl a jdu za ves, do polí, k lesm,
k ece. —

Našel jsem tedy konen co mi scházelo. Klid,

naprostý niím nerušený klid ! Tu a tam protáhne se

sice ješt hlavou raková njaká neurit roztesknná
nálada a tu obyejn myslím na podivn spletené

vci. asem i srdce zabolí, v duši ozve se znovu

zlomyslné našeptávání o vlastní sebou nespokojenosti,

o ubíjení asu a života, ale pistihuji se zárove i se

smíchem na rtech a s náruí rozevenou k objímání

neho neznámého, co svádí a vábí a tak lahodí všem
smyslm. Scházela mi ta zele luk, to ticho lesa

a pasek, prostota chudých a dvivých lidí.

Znají mne tu již trochu. Pozdravují mne zdaleka

a mne tší opravdov ta jejich ke mn píchylnost.

Nad ním sice ješt kroutí potají hlavou a šeptají

si o tom doma pi zavených dveích. Nedovedou asi

pochopit, že mn mže postaiti taková prostá zábava,

jako pivstati si asn z rána a chodit se starým

ovákem pást. I pan ídící se jednou z daleka zmínil,

jakoby opatrn, aby mne snad neurazil. Ale smluvili

jsme se brzy.

A mé srdce takka skáe a výská samou rozkoší,

když usedám nkdy ke studni a ekám až se sebhne
stádo. . .

Jen si pedstavte — —
Zvolna otevírají se u jednotlivých statk vrátka

a jimi vylézají na náves ovce. Osman sedí u mých
nohou a vrtí ocasem, jakoby netrpliv íkal : no, no

bude to, bude to?! . . .

A po tvrt hodince meí již na návsi celé stádo.

Osman je obíhá, poítá. Starý ovák práská proni-

kav a dlouze, dáváme se na pochod.

Ženeme k lesu.

Mlhy ješt na lukách, rosa na kvtech a mírný

chlad ve vzduchu. Slunce líné, jako malé dít, neví

ješt má-li se smát, i kabont. Kohouti kií, husy

kejhají ve svých vzeních a za schátralým šprlením

zahrádek voní kee rží a kývají na pozdravenou

nafialovlé zvonce petúnií.

Za vsí zapaluju lulku. Ovák dává bi pod paždí,

ruce do kapes svého huatého plášt a penechává
stádo svdomitosti Osmanov.

Mlha zvolna mizí a nahoe zamodralo se již nebe

v nejjasnjších barvách. Lesy dosud jakoby snily

o svých noních dobrodružstvích, a vzpomínaly na

pohádky, které tajn zaslechly z šeptajících rt zá-

zraných bytostí. Ach, tak neklidno bylo v doupatech,

ve vrcholech strom, ve stínu houštin, v mkkém
vlhkém mechu dnešní noci

!

A náhle jsme na stráni.

Usedám na svj pláš, skláním hlavu k zemi

a dívám se na hmoždící se mravence v nízkém háji

mateídoušky. Kol mojí hlavy mouchy se slétly, po-

vídají si, pískají s komáry a na krvavé slziky

motýli sedají, mávají svými duhovými kídly, pe-
sednou na chvíli, zatancují vzduchem a znovu se

snášejí do vní kvt, aby se napily nejsladší rosy. —
Ležím na biše v plném slunci.

Rajské ticho je kolem. Jen vtík asem protáhne

lesem, zatese jeho tichými sny, zahuí v korunách. . .
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Cvrci a skivani zaínají píse. —

A v témž okamžiku vzplála v bílém prachu sil-

nice rudá Andina sukn. Husy, jež žene ped sebou,

jako spoustu bílých, tetelivých skvrn, zasvítily v slunci.

Je slyšet jak zpívá, jak se rozkikla na husy, je vidt,

jak se rozbhla, jak sukn její zahoely jako kytka

vlího máku. —
A zas jde zvolna za svým husím stádem, opena

zády o prut, prohnuta v pasu, s nastaveným mladým
dtským tlem a zpívá. —

Zatoužil jsem man po její blízkosti, po její vý-

kicích a dovádní. Cekám ji s úsmvem a tlukoucím

srdcem. Takový blázen se ze mne stal. . .

A když se piblížila s pytlem pod paždí, s lí-

skovým prutem, bosýma od prachu sesedlýma nohama
a usedla k nám, jako k starým známým, na roz-

kvetlou strá, kde voní tak dojímavé mateídouška

a zrají jahody, stává se mi vždy ta malá dtská její

duše vším. Smji se její ulinickým nápadm, její

rozpustilým kouskm, které provádí s Osmanem, po-

máhám jí stavt pískové domky, povídám jí o veli-

kých mstech, vymýšlím nemožné zázraky a pohádky,

zatím co mne škubá za vlasy a vousy a kií v hý-

ivém smíchu : ale nelži ty lhái, nelži !
—

Pak piženou kluci svá buící stáda a Anda od-

skoí k nim. Hádají se, kií, zpívají.

Jsme s ovákem na dlouho sami.

Celá paseka míhá se v barvách a prohátý

vzduch chvje se blekotem ovcí a táhlým, vážným
buením krav. Husy škubají trávu, natahují krky,

syí a rozpínají svá kídla, jakoby se chtly vznést

vysoko k nebesm.

Dti sedí te v klubku a povídají si o strašidlech.

— Že je to tak, ddku, vite, ddku?! volají

na ováka.

Ddek bafá, mlí a jen chvílemi pošle Osmana,
aby mu zahnal ovce dále od lesa.

— Ddku ?

!

— No —
— Ddku, Anda povídá, že byla v noci ve zvo-

nici a vidla tam otevené rakve s mrtvými. —
— Hm . . .

— Je to pravda, ddku ?

!

Hrnou se k nmu na strá. Anda si zakrývá

oi rukama a smje se do dlaní. Žába rozpustilá

!

Poledne se blíží. Slunce již vysoko a v dáli ve

vsi stoupají modravé závity koue v horký, istý

vzduch.

Tak ticho je te. —
Anda již odbhla se svými husami, jen stáda

dosud klinkají svými nahluchlými zvonky a plechái

a v dáli, ve vsi, psi se rozhafali . . .

Poženeme dom.

RAGMENTY Z KNIH JOHNA RU-
SKINA. (Dokonení). První z ukázek, ta,

jež má v sob znamení smrti, poskytuje nám
zárove píliš zajímavou, než abychom ji opo-

menuli, ilustraci jistých zásad, o nž naši obyejní
moderní kreslíi siln se opírají. Vzav do rukou ne-

dávno kterousi z našich stavitelských publikací a na
zda bh ji otevev, padl jsem na tento kousek po-

uení: »Aristoteles tvrdí, že nejvyšší druhy krásna

jsou ád, soumrnost a uritost®.

Nuže, sympatii s pozorovaným živo tem nahrazovat

poslušným zachováváním zákona matematického je

prvním charakteristickým rysem beznadjné práce

všech vk
;

jakožto takový rys naleznete to výten
projeveno v ukázce beznadjného barbarismu, již vám
mám pedložit; barbarismu, z nhož nic nemže vzejít,

pro njž nebylo jiné budoucnosti, leda zaniknutí. Ari-

stotelské principy krásna, jak se pamatujete, jsou prý

ád, soumrnost a uritost. Zde je máte všecky ti

ve vší dokonalosti, užité na ideál andla v žaltái

z 8. století, jenž se nalézá v knihovn university St.

John’s College v Cambridgi. Nuže, jak vidíte, význané
rysy této naprosto mrtvé školy jsou

:
pedn úmyslné

uzavírání oí proti pirozeným faktm, nebo bu si

lovk sebe nevdomjší, potebuje se pouze podívat

na lidskou bytost, aby vdl, že má ústa práv tak

jako oi
;

a za druhé snaha, vykrašlovat neboli idea-

lisovat pirozené fakty dle svých vlastních pedstav

;

namalovává do dlaní ervené skvrny a pihrocuje

palce, v domnní, že je zdokonaluje. To máte co

možno nejryzejší typ zásad idealismu všech dob : kdy-

koliv lidé nehledí na pírodu, vždycky se domnívají,

že ji mohou zlepšovat.

Nepochybn budete se také obdivovat výtenému
výsledku, jehož docíleno užitím našeho moderního

stavitelského principu krásna, totiž symetrie — vidíte,

že i oi byly namalovány soumrn, zcela okrouhlé

místo nepravidelných, oválních
;
duhovka je položena

zrovna do prostedka, místo spíše pod víko, jak

ji nesmysln položila píroda Také si povšimnete

»principu pyramidy« ve všeobecné úprav figury a

hodnoty »ady« v umístní bod.
Od tohoto mrtvého barbarismu pejdeme k barba-

rismu živoucímu, k dílu vykonanému rukama zrovna

tak neumlýma, ne-li ne-

umlejšíma, a myslí stejn

nevzdlanou
;

a pec je

to dílo, které každou svou

arou jeví sílu prorockou

a skrývá v sob bezpené
svítání dne. Slýchali jste

asto výrok, že Giotto byl

zakladatelem umní v Itálii.

Nebyl
;
ani on, ani Giunta

Pisano, ani Niccolo Pisano.

Ti všichni ovšem mohutn
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se uchopili díla a poprvé je pozdvihli nad úrove pdy, ale základ pro n byl už položen staviteli lom-

bardských kostel v údolích ek Addy a Arna. Tam, ve skulptue severoitalských kostel, nesoucích sporná

data, od století 8. po 12., naleznete nejhlubší koínky umní Tizianova a Rafaelova. Jdu tudíž do chrámu,

jenž dojista je z nich nejrannjší, do chrámu sv. Ambrože v Milán a zahrnuje prý ješt nkteré ásti

struktury, z níž kdysi sv. Ambrož vylouil Theodosia, v každém pípad však podává nejstarožitnjší

ukázky lombardského sochaství v severní Itálii. Neodvažuju se hádat jejich stáí; jsou dost barbarské pro

každé datum.

Kazatelnu tohoto chrámu najdeme pokrytu vpletenými vzorky, úzce se podobajícími vzorkm v ruko-

pise cambridgeském, ale mezi nimi je figurální skulptura velice rozdílného druhu. Je do kamene prost

vsekána, tak že dojem její lze jakž takž podat nkolika arami kresby. Pipomete si proto na okamžik fresko

Michelangelovo v sixtinské kapli »Pokušení Evino«, jakožto význané dílo italského umní najeho vrchole —
a bude pro vás mnohem zajímavjší, spatiti narození italského umní, jak ilustrováno je stejným pedmtem
v chrám sv. Ambrože v Milán, skulpturou »Had šálící Evu«.

V tomto nártku, jakkoli je hrubý a smšný, máte živly života v první jejich podob. Lidé, kteí

dovedli utvoit nco takového, byli bezpeni, že dojdou úspchu. Nebo povšimnte si, kterak veškeren úmysl

onoho pracovníka pímo smuje ke skutenostem, jak jen se

jich umí dodlat
;

a ne jen ke skutenostem, nýbrž až k Sa-

mému jádru skuteností. Všední pracovník byl by býval roz-

hlížel se v pírod po svém hadu, ale byl by býval myslil

jen na jeho šupiny. Ale tento brach nepotebuje ani šupin,

ani závit, umí se obejít bez nich; on potebuje srdce ha-

dího, zloby a našeptávání, a on toho skuten po jakýsi

stupe dosáhl.

Rovnž tak všední pracovník, i na této barbarské úrovni

umní, byl by snad býval vytesal Evina ramena a tlo o hodný
kus lépe, ale tento muž nestará se o ramena a tlo, jen když

dovede vystihnout Evinu mysl, ukázat, kterak ji tšilo lichocení

a jak pec nalézala se v stavu nevolného rozpakování. A
vpravd postihl jakousi tvánost naslouchání, záliby a zmat-
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ku
:
povšimnte si oí le-

hýnce odvrácených, seve-

ných rt, pravé ruky rozi-

len svírající levé rám —
nic nelze prohlásit za ne-

možné pro lidi, kteí do-

vedli takto zaínat, svt je

pro n oteven i vše, což

jest v nm
;
kdežto naopak

nic není možno lovku,
jenž zrobil onoho symetri-

ckého andla — svt pro

nj je uzamen bez klíe
;

on vystavl si celu, v níž

musí bydlit, na vždy za-

mížovanou — pro nj
není nadje víc než pro

houbu nebo korál.

Nebudu stopovat z to-

hoto zárodku pokroky go-

thického umní v Itálii,

protože je to velice složitá

otázka, spletená s tradi-

cemi škol jiných, a pro-

tože nejvtší ást poslu-

cha je asi mén obe-

známena s výsledky je-

jími, než s vlastními svými budovami severskými.

Jako ony dv kresby naznaují smrt a život v po-

átcích stedovkého umní, tak vybereme si píklad

pokroku tohoto umní díla u nás na severu. Mno-
hého z vás nepochybn zajímala mohutnost, velko-

lepost a ponurost architektury normanské, zrovna tak

jako kružby gothické
;

a ušly šíte-li ode mne, že koenem
všeho dobrého díla jsou skutenosti pírodní, nepo-

chybn okamžit vás napadnou obloukové klenby, se

svými hrubými polštáovými hlavicemi, tyemi a kli-

katinami a nebude vám patrno, co má znalost pí-

rody init s prostým jejiph plánem nebo hrubými

formami. Ale všechno toto prosté uspsobení norman-
ského umní je pouze posledním výbžkem jeho na

nejzazším severu. Normanské architektury nestudujte

v Northumberland, nýbrž v Normandii, a pak shle-

dáte, že je to zrovna obzvláštn mužná a pro praktický

život užitená forma z celé velké francouzské školy

obloukové architektury. A kde má tato francouzská

škola svj pvod? Zúplna v bohatosti skulptury, kteráž

vzniknuvši prvotn z napodobení ímských basrelief,

pokryla všechna prelí ranných kostel francouzských

jedinou nepetržitou arabeskou života rostlinného a

živoišného.

Chcete-li studovat obloukov klenuté budovy,

jdte do Poitiers, a tam uzíte, kterak všechny ty

prosté výzdoby, jež vás tolik potšují i jsou-li osa-

mocen užity, byly vynalezeny osobami zamstnáva-

jícími se ezbou lidí, oblud,

šelem, ptactva, kvtin v

pekonávající spoust. A
pak stopujte tuto archi-

tekturu do stední Francie

a naleznete, že nieho ne-

ztrácí ze svého bohatství,

nýbrž jen získává pravdi-

vosti a tudíž i pvabu, až

práv v té chvíli, kdy pe-
chází ve sloh hrotitý, na-

cházíte dokonalý typ skulp-

tury této školy, jenž podává

se vám na západním pr-
elí kathedrály v Chartres.

Tyto sochy byly dlouho a

právem pokládány za ped-
stavitele nejvyšší doved-

nosti století 12., nebo nej-

rannjší doby století 13.

ve Francii
;

a vru mají

do sebe dstojnost a deli-

kátní pvab, jenž v pozd
jších výtvarech z nejvtší

ásti chybí. Je to z ásti

následkem skutené no-

blesy zjevu, hlavn však

vlivem pvabnosti, smíšené s písností, padajících

linií nad míru tenké draperie, práv tak jako

následkem vysoce pelivé komposiní dokonalosti,

pi emž každá ást ornamentace nžn harmonuje

s ostatními. Pokud jejich moc ovládající jisté tony

náboženské mysli, je spsobována patrným stupnm
non-naturalismu, nevelebím jí — pemrštná útlost tl

a stuhlost postoj jsou vady
;

ale jsou to vady vzne-

šené, jež sochám propjují podivný vzhled, jakoby

tvoily ást budovy samotné a podpíraly ji — ne

jako ecké kariatidy bez námahy, ani jako karyatidy

renesanní s námahou lopotnou nebo nemožnou —
nýbrž jako by vše, co bylo mlící a zasmušilé, stranou

odvrácené a stuhlé v mrazivosti srdce naproti dsu
zem, bylo se promnilo v podobu vného mramoru

;

a tak Duch všechnu trplivou a zdající pírodu, jíž

nepoteboval už v nebi, propjil, aby nesla sloupy

chrám na zemi. To je transcendentním názor o vý-

znamu tchto skulptur. Nezdržím se pi tom
;
k emu

se piklouju, to jejich ryze naturalistická a životná

síla. Jsou to vesms podobizny — vtšina z nich,

myslím, je neznámých — ale patrné a neklamné po-

dobizny, ne-li pímo vzaté se skutených osob, jež

socha zastupuje, na každý zpsob studované na n-
které osob žijící, jejíž rysy mohly náležit pedsta-

vovat rysy obmýšleného krále nebo svtce. Mám za

to, že nkteré jsou pravé; je tu podobizna královny,

která patrn za živa bývala pozoruhodná pro své zá-

FR. ŠIMON.
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ivé erné oi
;
socha vízl duhovku hluboko do ka-

mene a tmavé oi její dosud jsou pipamatovávány

s jejím úsmvem.
Na jinou vc peju si vás upozorniti, zejména pi

tchto sochách — na zpsob, jak rostlinné formy jsou

sdruženy s kolmými arami figur. Nalézáte zde svrcho-

vanou spletitost a bohatost kivek po boku istých

a delikátních soubžek, a obojí získává zajímavosti

a krásy; ale ve vci té je hlubší význam, než význam
pouhého efektu komposiního : význam, jehož socha
neobmýšlel, ale proto tím cennjší, že není úmyslný.

Míním totiž tsné sdružení krásy nižší pírody živo-

išné a kvtinové s krásou vyššího ádu v útvaru

lidském. V eckém umní nikdy toho sdružení nenaj-

dete. Sochy ecké jsou vždy osamoceny
;

prázdné

pole v kamen nebo hlubiny stínu, vyzdvihující po-

dobu sochy, zrovna jako svt nižší pírody, jímž oni

pohrdali, ustoupil do temnoty od srdcí jejich. Tu
práv tato odná figura zdá se mn být typem ducha

kesanského — v mnoha smrech slabšího a omeze-

njšího, ale istšího
;
odná v bílé roucho své a s ko-

runou, a s bohatstvím všeho tvorstva po boku.

Nejbližší stupe této promny ukáže se vám ve

chvíli, jakmile jenom porovnáte tuto sochu se západ-

ního prelí v Chartres se sochou Madonny, se vrat

jižní kížové chodby v Amiensu. Tato Madonna s okolní

skulpturou znamená vrchol gothického umní ve sto-

letí 13. Skulptura neustále v období tom získávala,

prost proto, že každý den stávala se pravdivjší,

nžnjší, nabádavjší. Mimochodem eeno, bylo by

moude, kdybychom všichni z nás opt pijali za své

heslo Douglasovo »Nžný a pravdivý !«, v umní jako

v ostatních vcech. Spolehnte se, prvním universálním

charakteristickým rysem všeho velkého umní je Nž-
nost, druhým je Pravdivost; objevuju to den co den

poád víc
;
nekonená nžnost je hlavním darem i d-

dictvím všech opravdu velikých lidí. Je jisto, že za-

hrnuje do sebe pomrn intensivní pohrdání vcmi
nízkými, a zdání písnosti a osobivosti v oích všech

tvrdých, hloupých a sprostých lidí — Dante je veliký

typ tohoto druhu mysli. Pravím: prvním ddictvím
je Nžnost, druhým Pravda, protože Nžnost je v lo-
vku od pírody, Pravda však v jeho nabytých zvyk-

lostech a vdní
;
mimo to láska jde první v dsto-

jenství, práv jako v ase a vždy bývá ryzí a úplná;

Pravda však v nejlepším pípad neúplná.

Abychom se vrátili ke své soše. Všimnete si, že

uspoádání této skulptury je na vlas totéž jako v Char-

tres — písná spadávající draperie, odlišena od bohaté

výzdoby kvtinové po boku ; ale tato socha je nyní

úpln oživena, už není pikuta jako vzpímený pilí,

nýbrž vyklání se stranou ze svého výklenku, a kv-
tinová výzdoba, na míst aby byla všední girlandou,

záleží te z vybran upraveného hlohu. Tato socha

znamená vrchol umní gothického, protože až do té

chvíle oi kreslí pevn byly upeny na pravdu pí-

rody, oni postupovali od kvtu ke kvtu, od tvaru ke

tvaru, od tváe ke tvái, neustále dobývajíce vtší

znalosti a pravdymilovnosti, tudíž i neustále získáva-

jíce vtší síly a pvabnosti. Ale na tomto bod osudná
promna stihla jejich zámry. Poali te pozornost

od sochy obracet hlavn k výklenku sochy, od

K. ŠPILLAR.
DEKOR. VÝPL.= SKIZZA.=
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kvtinové výzdoby ke vlysm, jež uzavíraly kvti-
novou výzdobu. První výsledek toho byl však,
tebas ne nej velkolepjší, pec nejdokonalejší výsledek
severního genia. V rannjší gothice nalézáte mén ob-
divuhodnou konstrukci, mén pelivé zdivo, mnohem
slabší výraz harmonie mezi ástmi budovy. Rannjší
dílo má vždy více mén ráz dobré, dkladné zdi,

s nepravidelnými otvory, s dobrou, tesanou prací,

kde zbývá pro ni místa. Ale poslední období gothiky
nemá už místa na zbyt; vztyuje se jak jen mže
vysoko na nejužším základ, stojí v dokonalé pevnosti
s nejmenším co možno materiálem ve svých žebrech;
.ve vybrané harmonii spojuje výklenek s výklenkem,
linii s linii, že ani jediného kamene nelze odejmout,
ani jediné fiály pidat; a pec vnáší do díla v bo-
haté, a te už vypoítanjší hojnosti živoucí ele-

ment své skulptury: skulptury ve tyrlístkách, kra-

korcích, chrliích, výklencích, hebenech a žlábcích
vlys — jediného stínu tu není bez významu a je-

diného svtla bez života. Ale práv s touto dokona-

lostí díla pišla nešastná pýcha stavitele nad vykona-

nou prací. Dokud byl prost vztyoval nemotorné zdi,

vytesávaje na nich jako dít, v rozmaru své fantasie,

spoívala jeho rozkoš ve vcech, na nž myslil pi
tesání, ale jakmile dostihl tohoto vrcholu umní kon-

struktivního, jal se pemýšlet jen o tom, kterak by

dovedn sestavil kameny v celek. Te už neznla mu
otázka: »Co mohu pedstavit ?« nýbrž »do jaké výšky

mohu stavt? jak podivuhodn mohu zavsit tento

oblouk do vzduchu, nebo protkat touto kružbou

oblaky ?« A katastrofa byla okamžitá a neodvolatelná.

Architektura stala se ve Francii pouhou tkaninou

vlnivých ar, v Anglii pouhým mížením ar svislých.

Pílišná bohatost stala se náhradou vynalézavosti, m-
ictví náhradou vášn

;
umní gothické stalo se pou-

hým výrazem nezízených útrat a sprosté matematiky

;

i bylo smeteno, jakož zasluhovalo, smeteno písnjší

pýchou a istší ueností škol založených na klasi-

ckých tradicích.

Nemžeme nyní nevidt, kterak po celý prbh
djin tohoto obdivuhodného umní — od nejrannj-

šího zábesku v Lombardsku až po konenou kata-

strofu ve Francii a Anglii — sochaství, založené

na lásce k pírod, bylo talismanem jeho existence;

kdekoli sochaství bylo pstno, architektura se po-

zvedala, kdekoli bylo zanedbáváno, architektura upa-

dala; a vte mn, vy všichni, kdož milujete toto

umní stedovké, není žádné nadje, abyste kdy
s ním vykonali nco dobrého, le na základ této

vn trvající zásady. Vlastenecké associace vaše

nejsou tu nic na plat, vaše associace romantické, a
rytíské, a náboženské, nejsou tu nic na plat —
horší jsou než neužitené, jsou falešné. Gothika není

umní pro rytíe a šlechtice, je to umní pro lid

;

není to umní pro kostely a svatyn, je to umní
pro domy a domovy; není to umní jenom pro Anglii,

nýbrž pro celý svt; nade vše není to umní jedin

formy a tradice, nýbrž umní živoucí praxe a v-
ného obnovování. A kdokoli mluví pro n jakožto

vc starobylou nebo zddnou, a pokouší se uili

vás jemu jako njaké církevní tradici, nebo vd o rri-

ictví, nezná zbla z jeho podstaty, a mén nežli zbla

z jeho síly. Zanechte tedy smle, a ne neuctiv,

mysticismu a symbolismu s jedné strany, odhote
s nejvtším rozhorlením s druhé strany mictví a

legalism
;

uchopte pevn ruku Boží a pln popatte

do tváe jeho stvoení — a nic není, eho dosptí

On by Vás neuschopnil.

Tak tedy shledáte — a ím hlubší a pesnjší

bude vaše znalost djin umní, tím jistji shledáte

— že ve všech opravdových školách, a velkých a
malých, živoucí silou je láska k pírod. Rozumjte
mn dobe: já nemyslím, že by tento zákon byl vším,

eho je teba, utvoiti školu. Je nutno nad to pidat

k nmu mnoho, a nic nesmí být dáno nad nj.

Hlavní vcí, již teba k nmu pidat, je dar osnovy

(gift of design) — to velká poboná nezbytnost, jež
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stejn jako nezbytnost pravdy vládne vším vznešeným

umním.' Tato poboná nezbytnost je viditelné

psobení intelektu v podávání pravdy, to,

co se nazývá osnovou nebo plánem díla. Zrcadlo

neosnuje, pijímá a sdluje nerozlišujíc, cokoli se dje

ped ním
;
malí osnuje, když volí nkteré vci, zamítá

jiné a poádá vše.

Tento výbr a poádání musí psobiti na vše co

se dotýká umní, na velké i malé, na linie, barvy

a idey. Je-li dána jistá skupina barev, a pidáte-li

vedle nich ješt njakou barvu, bu skupinu pozdvih-

nete, zlepšíte a zlíbezníte ješt víc, nebo jí ublížíte,

rozladíte ji, odejmete jí srozumitelnost. »Osnovat«

znamená volit a klást barvu tak, aby pomáhala a stup-

ovala všechny ostatní barvy, vedle nichž se octne.

Totéž platí o myšlenkách : v dobré komposici každá

idea podávána je zrovna v tom poádku a zrovna

s takovou silou, jaké ji dokonale spojí s ostatními

myšlenkami v díle, a ona osvtluje ostatní práv tak,

jako sama osvtlení od nich dostává, tak že celý etz
myšlenek nabízený mysli pozorovatelov od nho
bude pijat co možno s nejvtší rozkoší a s nejmenší

námahou. A tak vidíte, že osnova je vynálezem

lidským, jenž bere v potaz lidskou spsobilost. Z ne-

konené haldy vcí ve svt okolo nás vybírá si jistý

poet, jejž dovede obemknout úpln a podává po-

zorovateli tuto skupinu ve form co nejlépe vymyšlené

tak, aby byl s to, by sám ji obsáhl a obsáhl s rozkoší.

V souhlase s tím, ponvadž schopnost i sbratele

i pijímáte! e je omezena, je úlohou, aby vše, cokoli

podáváte, bylo uinno pomocným a cenným. Pidáte-li

o zrnko váhy, takže rozmnoží se tím únava bez

prospchu, nebo tleso bez zisku na cen — pidané

zrnko je škodlivo
;

položíte-li barevnou skvrnu nebo

slabiku na nepravé místo, skvrna nebo slabika bude

psobit zhoubn — do které míry zhoubn, je skoro

nemožno povdt
;
jediná nemístná rta šttcem mže

nkdy zniit práci kolika hodin. Nikdo z nás není pi-

praven pochopovati díla nkterého velkého mistra, dokud

toho necítí, a necítí tak pesn jako cítíme hodnotu

uspoádání not v hudb. Vezmte si njakou ušlech-

tilou árii hudební a shledáte zkoumajíce ji, že ani

jediná sebe slabší, nebo sebe kratší nota nemže být

vynechána, aby nebyla tím zniena celá pasáž, v níž

se vyškytá; a shledáte, že každá nota v pasáži va-
dna je dvacetkrát krásnjší, než by byla, jsouc hrána

o sob na nkterém nástroji. Na vlas týž stupe

uspoádání a vztahu musí existovat mezi každým

rtnutím šttce a linií ve velké malb. Mžete pohlížet

na celek jako na prodlouženou skladbu hudební: na

ásti jeho jako na jednotlivé árie slouené v píbh;
na drobty a zlomky jeho barvy a ar jako na oddlené

pasážeanebo takty melodií; a až po nejnepatrnjší notu

celku, ž po nejnepatrnjší rtu šttce, je-li tu jen jediná

zbytená, ta jediná plodí zlo.

Pomnte proto vždycky, že jsou dva rysy, v nichž

záleží všechna velikost umní: pedn vážné a pro-

nikavé zachycení pirozených fakt
;
pak uspoádání

tchto fakt silou lidského intelektu, tak aby pro

všechny, kdož popatí na n, nejsvrchovanjší mrou
staly se užitenými, pamtihodnými a krásnými. A tak

veliké umní není nic jiného, než typ silného a vzne-

šeného života; nebo kdežto duch nízký ve svých

stycích se vším, co se dje ve svt vkol nho,
nevidí nieho jasn, niemu ádn se nepodívá do

tváe a pak trpí, aby byl odmeten zašlapávajícím

proudem a silou, jíž nelze utéci, silou vcí, kterých

nechtl pedvídat a neuml pochopit : tak naopak duch

vznešený, zplna pohlížeje do tváe skutenostem svta
a s hlubokou spsobilostí prozkoumávaje jejich hlubiny,

ve stycích s nimi poíná si s nepoplašenou rozumností

a nezbrklou silou, a takž se svým lidským rozumem
a vlí nestává se pouhým nevdomým nebo bezvý-

znamným initelem, nýbrž osvojuje si jejich dobro

a omezuje jejich zlo.

Tak máte v lidském život dv role spravedlivé

lopoty na vždy od sebe odlišené, ale na vždy spolu

spojené: nejprve Pravda, a na ní založený plán i

MUCHA
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osnova
;

a taktéž v umní máte tytéž dv role na

vždy od sebe odlišené, na vždy spolu spojené, nejprve

Pravda a na ní založený plán i osnova.

Nuže, až posud není v otázce naší nejmenší obtíže
;

nikdo z vás nemže pohledt jediný okamžik na n-
kterého velkého sochae nebo malíe, abyste nevidli

naprostou spolehlivost tchto zásad. Ale svízel vzniká,

jakmile sejmete zkoumat umní nižšího ádu, vztahující

se na nábytek a emeslné výrobky, nebo v tomto

umní živel osnovy vystupuje, zdánliv, bez živlu

pravdy. asto se vám naskytne krása a vynalézavost

bez pímého zobrazování pírody. Ale pece i v píin
všech tchto vcí rovnž tento princip platí ve vší

prostot. Jestliže kreslí návrh pro nábytek, poháry

a vásy, vzork pro obleky a p. v nkteré vdí
partii svého díla se iní, aby nepetržit napodobil

tvar pírodní, pak drže v rukou pevn tuto ratolest

života, mže sestoupit do všech odrd ie mické
i formální kresby, s naprostou bezpeností a s výsledky

ušlechtilými. Tak Giotto, pvodn malí figur a socha,

potom vynikal ze všech kreslí nejvtším bohatstvím

v pouhé mosaice barevných prunv a trojúhelník

;

taktéž Benvenuto Cellini, ve všech vyšších odvtvích

kovové práce jsa dokonalým napodobitelem pírody,

je rovnž ve všech nižších odvtvích jejích nejlepším

kreslíem kivek pro okraje pohárv a ucha vás
;
tak

Holbein, pvodn vynakládající své síly na ušlechtilé

umní vrných podobizen, potom stává se nejvybra-

njším kreslíem krajek na šaty a znak na zdi
;

a tak Michelangelo, pstující prvotn kresbu tl a úd,
v nejmohutnjších massách zdivá pak roztiuje adu
svých pilív a v nejvyšším stín žlábky svého dómu.

Ale puste jedenkrát z ruky tuto živou ratolest, dejte

se do kreslení výzdoby — bu nevdomou hrou své

vlastní nesrdené fantasie, jako iní Ind —
,

nebo

v souhlase s naueným užíváním nesrdených zákon,
jako iní moderní Evropan, a pak je pro vás jen

jediné slovo — Smrt: — smrt každé zdravé schopnosti,

a každé ušlechtilé inteligence, neschopnost, abyste

pochopili velké dílo, které lovk kdy byl vytvoil,

neschopnost vykonati nco, aby pozorovateli sloužilo

to ku pomoci. Odtrhli jste se dobrovoln, opovážliv,

nestoudn od všeho uení svého Tvrce v jeho vesmíru
;

odtrhli jste se, ne že jste byli nuceni k mechanické

práci pro chleb vezdejší, ne proto, že osud váš vám
uril utloukat svj život v obezdných komorách, nebo

vyhrabávat své žití z prašných brázd, nýbrž proto

:

když celé vaše povolání a všechno zamstnání vaše,

všechny nezbytnosti a píhody vaší existence vás

vedly pímo k nohám velikého Uitele a vhánly vás

do pokladnice Jeho dl, kdež nemli jste nic jiného

na práci, než žít dívajíce se a rst žasnouce — vy samo-

voln zavazujete si oi ped tou nádherou, samovoln
podvazujete si bijící krev života, samovoln obracíte

se zády k veškerému majestátu Všemohoucnosti, samo-

voln odtrhujete své ruce od veškeré pomoci lásky

a což mže být pro vás le bezpomocnost a slepota,

krom osudu horšího než být slepcem, totiž stát se

vdcem slepc?

Nemyslete, že mluvím v rozbouení cit, nebo vý-

razy pemrštnými! Já jsem napsal slova ta, jichž

užívám, abych vdl, co pravím, a abyste vy, když
byste chtli, mohli vidt, co jsem ekl. Nebo zajisté,

pedložil jsem vám dnešního veera dle nejlepších

svých sil sumu a podstatu soustavy umní, jejímuž

hlásání jsem posud byl vnoval svj život, a zamýšlím
vnovat, co mi ješt života zbývá! Ml jsem vždy
jen jeden pevný cíl ve všem, emu uit jsem se kdy
pokoušel, totiž hlásat, že cokoli je velikého v umní
lidském, je výrazem rozkoše lovkovy z díla Božího.

A tentokrát jsem se pokusil dokázat vám — bu-

dete-li otázku tu stopovat, dokážete si to sami úplnji
— že žádná škola nikdy nedospla daleko, která ja-

kožto prvotnou energii nemla v sob lásky ke sku-

tenosti pírodní! Ale dležitjší pro vás ješt je, býti

ujištni, že podmínky života a smrti v umní národ
jsou také podmínkami života a smrti v umní vašem
vlastním

;
a že každý z vás práv v tomto okamžiku

má ve své moci, rozhodnout, kterým smrem zamí
jeho kroky. Skoro zdá se býti vcí strašnou, povdt
vám, že všichni, kdož jsou zde, mají moc vdti na-

jednou, jaká nadje jim kyne jakožto umlcm
;
vy

snad byste byli radji, aby byla jakási neodstranitelná

pochybnost o této sudb budoucna, njaká možnost,

že snad tebas nepovdomými cestami dostanete se

ku pedu k neekaným úspchm — aby tu byla n-
jaká omluva nebo dvod, obcházet od mistra k mistru

s otázkou, máte-li genia, zda jste na pravé cest? a

z jejich nedbalých nebo formálních odpovdí sbírat si

bu prchavé záblesky povzbuzení, nebo záchvaty zou-

falství. Není toho potebí, není pro to omluvy. Vy
všichni máte soud nad sebou ve své vlastní moci

;

každý v této vtein mže se podrobit ped vlastní

soudnou stolicí zkoušce ohnm. Ptejte se sami sebe,

jaká je vedoucí pohnutka, kteráž pohání vás ve chvíli,

když jste pi práci. Neptám se vás, jaký je váš vdí
motiv pro práci — to nco rozdílného; tebas máte

živit rodiny, pomáhat rodim, dobýt si nevst, m-
žete mít všechny tyto, nebo jiné takové svaté a nad

jiné povýšené pohnutky, jež vás nutí do ranní práce

a vnukají myšlenku soumraku. Ale když jste poádn
v práci, jaký je potom motiv, který proráží každou

rtou její? Jestliže je to láska k tomu, co vaše dílo

pedstavuje, jestliže u vás, krajináe, je to láska

k vrchm a stromm, kteráž vás pohání, jestliže u vás,

malíe figur, je to láska k lidské kráse a lidské duši,

kteráž vás pohání, jestliže u vás, malíe bylin neb

zvíat, jest to láska a obdiv a rozkoš nad lupínkem

kvtu a údem tla, kteráž vás pohání, pak Duch
vznáší se nad vámi, a zem náleží vám i všechna

hojnost její. Ale jestliže naopak je to malicherná

samolibost nad vlastní dovedností, dvivost v ped-
pisy a zákony, nadje na uznání z akademie nebo

na populárnost, nebo lakotivost pak je docela možno,
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že vytrvalou pílí, nebo snad i šastnou náhodou

dobudete si potlesku, postavení a jmní, po

nmž toužíte, ale ani jediné rty pravého
umní nikdy nepoložíte na plátno nebo do

kamene, co budete živ. Volte tedy, smle a

vdom, nebo musíte se dát bu tou, bu
onou cestou.

Na tmavé a nebezpené stran leží

pýcha, tšící se v sebeobzírání, netenost

odpoívající na nesporných formách, nevdo-

most, pohrdající tím, co je nejkrásnjšího mezi

tvory Božími, a tupost popírající, co je zázra-

ného v Jeho inní — tam je život jednotvár-

nosti pro duše vaše vlastní a život bludného

putování pro duše ostatních. A na stran

druhé oteven je vaší volb život korunovaného

ducha, vznášejícího se jako svtlo ve stvoení,

ždy odhalujícího, vždy ozaujícího^ každé ho-

diny nabývajícího vtší síly, ale každé hodiny

sklánjícího se do hlubší pokory
;
ducha bez-

peného sob, že cíl jeho je pravý, bezpe-

ného, že pokrok jeho je nezarazitelný
;
šast-

ného nad tím, co bezpen vykonal, šast-

njšího nad tím, ve stejn bezpen den

za dnem mže doufat; nejšastnjšího na

sklonku života, kdy pravice poíná zapomí-

nat svou umlost, pi vzpomínce, že nevyšlo

z ní nikdy jediné rty dlátem nebo tužkou,

která by nebyla rozmnožovala vdní a

nebyla urychlovala štstí lovenstva.

G
IOVANNI SEGANTINI. Zákená a

rychle rdousící nemoc sklátila pojednou

a náhle mohutný a zdravý pe velikého

samotáe majolského dne 29. záí tohoto

roku. Ve dvou desítiletích rozvinul všechny

své síly a schopnosti, ukázal všechnu samorostlou

mohutnost svého umní, obsáhl život svého lidu od

hroudy a stébla trávy až po nadpozemské pedstavy,

a pece, kdo má odvahu íci, že Segantini zemel pi

dokonaném díle? Je ono obsáhlé a hluboké, je mocn
sugestivní a dolehavé, je naprosto osobité v názoru

i technickém podání a pi tom stále bylo v postupu

a v evoluci. Kde by se byl zastavil a kde by skonil?

Brianza, Savognino a Majola jsou ti místa jeho po-

bytu na výšinách alpských, a na každém z nich

rodily se pod pilnou rukou umlcovou obrazy, v zá-

kladní not sice stejné, ale vždy nového pibarvení

a nových vnitních nuancí. Život na horách jest jeho

thematem od té chvíle, kdy opustil milánskou školu

a vrátil se tam, odkud byl pišel. Nenašel zde nic

neznámého a druhdy nebývalého, ale pišel sem

s okem, kterým neskonale jinak to vše vidl a s duší,

která to vše neskonale jinak pojímala, nežli všichni po-

cestní malíi, kteí se tu kdy potulovali. Nkolikráte

tento Vlach, který je v celém novém vlašském ma-

líství zjev docela pro sebe, zamnil šttec perem

a hlásal slovy veejn svoje Vím. Zde jest jedno,

které psal v prosinci 1891 :

»Pravda, která jest mimo nás, není umním.
Nemá a nemže míti umlecké hodnoty. Nemže býti

nic jiného, nežli slepé napodobení pírody, tedy pouhé

podání ve hmot. Má-li však hmota se vyšvihnouti

na stupe trvalého útvaru umleckého, musí býti pro-

pracována myšlenkou.

»Umní musí zasvcenci pivoditi nové pocity.

Umní, které nechává pozorovatele chladným, není

oprávnno žiti. Sugestivnost umleckého díla odpovídá

síle, s níž je umlec ve chvíli koncepce procítil,

a koncepce zase odpovídá jemnosti, ekl bych istot

smysl umlce. Dík této istot vtiskují se nejprcha-

vjší a nejlehí dojmy jeho mozku mocnji a jistji

a tak rozvíí, oplodí jeho ducha, který je pak v celek

slouí. Zde, v nm vykonává se práce, která um-
lecký ideál penáší v životný tvar.

»Chce-li umlec tuto idealnou visi pi provádní

umleckého díla si udržeti, musí veškeré své síly na-

pnouti, aby její pvodní energie potrvala. Všechna

vibrace jeho nerv musí míti jediný úel : živiti ohe,

udržovati obraz stále na živu, aby se myšlenka ne-

rozplynula nebo nevymknula, ona myšlenka, která

má na plátn vejiti ve tvar a život a státi se dílem

umleckým, jež pak se stane duševn osobitým a t-
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lesn pravdivým, nikoli.oné

zevní, povrchní a konven-

cionelní pravdy, kterou má
obyejné umní, nýbrž oné,

která veškeré hráze liniové

i barvové povrchnosti pro-

lomí a tvaru život, barv
svtlo udlí.

»Vidíme tedy : Zde jest

píroda! Vstupuje do duše

a bere podíl na myšlení.

Šttec pohybuje se, posluš-

ný, po plátn. Prozrazuje

chvní prst, v nmž se

všechna vibrace iv sbíhá,

a vznikají pedmty, zvíata

a lidé, pijímající na se do

nejmenších podrobnosti tvar,

život a svtlo. V umlci žije

svátý ohe a vzbuzuje ono

napjetí ducha, ono vzrušení,

jež on do svého díla vnáší.

A toto vzrušení sete s jeho

práce vše mechanické a u-

navující a vznikne umlecké
dílo životné, bohat procí-

tné, jednolité. Je to vtleni ducha ve hmotu, je

to tvoení.

»Prostor se vyjasuje, plochy ustupují, postavy na-

bývají života a pohybu. Zimniná váše, která se

umlce zmocnila, vyzauje z jeho díla a sdluje se

pozorovateli. Všechno žije pravým, procítným, za-

chvívajícím se životem.

»To mlo by býti ideálem, jejž by každý umlec
ml v sob hledati, a jež by každému ne všednímu
dílu umleckému mlo dodávati zvláštního rázu. Beze

vší pochyby nemohou všichni svým dílm propjiti

stejný stupe sensibility. Již jsem byl ekl: To od-

povídá zdatnosti a schop-

nosti duševní citlivosti ner-

v, které dojmy pijímají

a udržují.

»Instinkt, síla, vle, nad

nimiž myšlénka v duši

zrozená vítzí, poslouchají

ji a pracují v jejím smyslu.

Tvoíce tedy dílo umlecké,
zušlechujeme a zdokona-

lujeme svoji duši a mnohdy
též i duši jiných.

«

Tak promlouvá realis-

mus nové doby. Chce mít

umní zevn vrohodné a

vnitn ryzí, isté, povzne-

sené; tak mluví realismus

idealismem k moralnosti

nesený. Sotva znal tenkráte

Segantini Ruskina, velikého

apoštola mravní krásy
;
je-

nom dva muži v obdivu

s pírodou srostlí dospli

tu ku stejné víe a stejným

závrm. A na druhé stran

je Segantini živoucí doklad

Zolovy definice umleckého díla. Odlišný od ostatních,

svj, sob vlastní temperament, vyšel do hor, stoupal

po jejich srázech a život i píroda na nich se vším

svtlem a ruchem, se vší prací a vzduchem objevily

se mu v nových, ped ním nebývalých a nevytvo-

ených obrazech. Aniž by byl znal J. — F. Milleta,

pudem svého genia, navázal na jeho vykonané dílo

a mocí svého umní vtlil pokrok posledních desíti-

letí do své práce, v níž líí velikými rysy, jež jsou

plny neochvjné pravdy a ryzího, primitivního citu,

život, konání, námahu a oddan snášenou tíse alp-

ských horal, tichou grar.diosnost a netknutou tak-

EJOS. KLIMEŠ.

DEK. NÁDOBY.
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m velebu alpské pí-

rody. Po léta žil s nim-

a dýchal s nimi bájei

n prsvitný vzduch,

opíjel se s nimi tím

silným bílým svtlem.

S nimi vycházel zjara

do zelených pastvin a

na hndá políka a

ssál do sebe všechny

pekvapující fenomény

svtla ve tisícimetro-

vých výších. Nalezl

tu lidi antické pro-

stoty, ženy, v jejichž

oku sídlí všechno ma-
teství, rolníky, kteí

srstají v jedno s or-

nicí a svými pomoc-

nými zvíaty, pastýe

a pastýky, které roz-

umí svému stádu, jako

by to byl tlum vlast-

ních sourozenc. Prá-

ce a duma, tžká a

úporná práce a ne-

veselá, vážná duma
je vtlena v Seganti-

niho obrazech zapla-

vených svtlem, zato-

pených vzduchem, v

nichž všecko vidíte,

každikou podrobnost

v zarážející zetelnosti

a pece zase v harmonii jediným dechem vydechující.

Lidé, zvíata a píroda, kraj byly Segantinimu ti prvky
stejné váhy a stejné životnosti, z nichž skládá se svt
jeho obraz. Mezi jeho bahnicemi a lidskými mat-

ikami není jiného rozdílu nežli, kterým nahá pí-
roda je od sebe odlišila, a jeho stáda, pasáci, past-

viny a bitké, nehnuté firny na horizontu pod bez-

mraným hlubokým nebem jsou jednotným plodem
rodící pírody, dstojné vší umlecké námahy, která

je uvádí do umleckého díla.

Pevnou rukou, jistými rysy jejich obraz kreslí

a determinující, tokvující technikou vyložených barev

vidma je maluje tak, že se všechno chví a tetelí

pravdou a životem. A ped svým skonem vznáší se

Segantini do výšin nadoblaných a pi tom hrouží

do duše lidské ješt hloubji nežli ve svých dnech
pedchozích. Z nejtajnjších jejich zákoutí vyvažuje

svá otásající vidní o Zlých matkách a Ženách luxue
propadlých, ale také o zurícím Prameni života,

k nmuž Láska spje. Mládí G. Segantiniho bylo

bídné a osamlé.

Bez matky a otce

stál ve svt, žil

z dobrodiní prostých

lidí
;
v mst nemocnil

nostalgií po horském

domov a na horách

dtsky dumal pi past-

v vep. Pak objevili

jeho umlecké nadání

a poslali ho do škol.

Nepobyl tam dlouho

a nepinesl si odtud,

z veerní školy pi
Bree milánské, tém
nieho. Svj tlumok

umlecký si sám na-

plnil a žil a tvoil po-

tom v onch horách,

kde spatil svtlo svta
a které neskonale mi-

loval. Neopustil jich do

své smrti. Jenom svoje

díla posílal do svta
— od íma až po Li-

verpool rozložila se

jeho sláva — a hlásal

pravdy ryzí, isté a

osvžující jako kišá-
lová voda horského

pramene.

Byl pouze jedena-

tyicet let stár, když
zemel. J. METLICE.

PRAHA 1889. — souhrn zpráv a po-

vstí s poznámkami »V. S.« — William Ritter

o Staré Praze. — Zpráva zob. klubu staro-

mstského a její oprava p. arch. Polívkou.
- »Veejná« výstava plán na mst. po-

jišovnu. — Volební heslo. — »Z lásky ku
Staré Praze« nadepsal Will. Ritter svoji sta v »Lu-

míru«, jejíž slova adressována jsou její boitelm.

Ctou-li ješt ti pánové co se tiskne, zamyslí se jist nad

projevem cizince, jemuž víc pirostl osud Staré Prahy

k srdci, nežli synm její vlastním.

Bylo sice jinde i v tomto list psáno mnohokráte

ve stejném smyslu jako mluví francouzský kritik, le
ta slova budila úšklebek na rtech opatrných pán
z rady, vždy to vše mluvilo se z » pepjatosti" a »um-
leckého záští konkurenního" —

! Tomuto cizinci se

však podobného cosi podkládati nemže, proto citujeme

jednotlivé vty jeho lánku — snad vynutí na tváích

v rad jinou mimu — vždy mnohým na úsudku

cizinc hlavn ale Francouz, tolik záleží ! O Praze

praví : »Na celém povrchu zem nebyla otevena krás-

JOS. KLIMEŠ.
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nejsi kniha historie a architektury. Jiné a jinak

krásné snad ano. Krásnjší nikoliv . . . .« »A já

ji miloval opravdu zuiv. Vdím jí za velmi živé

požitky umlecké, ale také za nkteré z nejhorších

a z nejkrutjších zklamání. A od svého posledního

pobytu se vru domnívám, že je to msto šílené, po-

stižené monomanií boení; znal jsem kdysi blázna,

který se kousal do jazyka a umel od tohoto dantov-

ského šílenství. Nco podobného se dje v Praze,
která páše opravdovou sebevraždu na své
kráse a piiuje se všemožn, aby si zí-

skala povst vandalství a barbarství . . .«

»Ale byly aspo pi nejmenším ti skupiny budov,

které mly zstati absolutn proti všem uchránny
každé profanace, mly býti chránny od vandalismu

za cenu zlata nebo za cenu krve, ale zachránny:

Hradany, Malá strana a Staromstské námstí. Iv t o m u,

aby se nkdo odvážil jich se dotknou ti,

bylotebapoblouzení ducha i srdce a i pro-

stého rozumu vskutku neuvitelného se

strany mstských úad« »Vte,
že bourati staré msto a budovati nové na jeho míst
místo abyste se s ním roztáhli jinam, je aspo stejn

hloupé a svdí o stejné nevdomosti a fa-

lešném vzdlání, o stejn pokryteckém
barbarství

«

. .

.

»Nech lidé dnešní pomyslí na soud, který nad
nimi vynesou budoucí, až eknou: »Z dvod ob-
chodních, zištných a proto, aby páni X. Y. Z.

mohli ukojiti ješitnost a špatný vkus své ženy na
útraty požitku pro oi poutníka, zbourali nám msto,
jehož každá ulice, každý dm ml historický význam.
Dnes bychom dali celé své bohatství za to, abychom
mohli míti stále ped oima toto vidní svdk minu-
losti « Ale copak jim záleží na budoucích! —

*

Nkdejší horlitel pro »p o s v á t n o s t« t.j. nedot-
knutelnost staromstského námstí pan Osvald Po-

lívka pednášel dne 5. íjna ve Staromst. ob. klubu

»o úprav Staro m. nám. sezetelem na pe-
stavby nkolika elných budova zvlášt
pakstavbunové mst. poj išovnya opomru
budov k zamýšlenému postavení pomníku
M. J. Husa. O té vci opakujeme referát z »Nár. L. :

»Pan arch. Polívka odborn, vdecky a srozumiteln
vysvtliv situaci, dokládá po náležitém probrání stavu

vci, že n e n í vlastn faktické píiny (!), pro
veejnost byla tak rozeena k vli pe-

stavb tí dom, které na pohled

jen(!) mly cenu historickou. Vždy pi
bourání se dokázalo, že stavba byla

z rzných dob, emuž nasvduje po-

užití rzných materiál z nestejného

asu a mnohé nedostatky vzpírají se

náhledu, že stavby byly z doby Kol-

dínské. Na zaátku 17. století mly ji-

nou podobu hlavn domy . 34, 33 a

32. Z roku 1621 hlavní rytiny ped-
stavují domy dvoupatrové. Bourání pi-

neslo pekvapení. Na míst dom ís.

33 — 34 nalezeny zbytky kaple Všech
svatých z roku 1409 krásy peveliké.

Myslilo se, že zbytky naleznou se na
dom . 933 a že pocházejí z roku

1640, ale kdo tam byl, vidl, že rzné
jiné složení materiálu stavebního o ji-

ném pesvduje. Též domnnka, že

omítka na domech pochází z doby
Dienzenhofrovy, není pravdivá. Dien-

zenhofer psobil v letech 1717 až 1754,
úprava dom však byla z doby po-

zdjší. Jediný relief, nalezený naspodní
ásti hlavice, pochází z doby jako

kašna Krocínova. Jinak celá stavba byla

slátaná. Musily se domy ty bourat?

Staromstské námstí svj starobylý ráz

dkuje své pitoresknosti a seskupení bu-

dov. V tom leží malebnost, nikoli v po-

dob starých práchnivicích dom. Pan
archit. Polívka potom demonstroval svj

JOS. KLIMEŠ..

DEK. VÁS Y. =



A. BOUDOVÁ.
III. CENA ZE SOU-
TŽENA D. LINKU.

model Staromstského námstí, provedený v rozmru
1 : 200 a vymováním model dom podal jasný

a pehledný obraz, jak námstí vypadá nyní, jak vy-

padalo by po adaptaci onch tri dom a jak po vy-

stavení nové pojišovny. Dokazoval i nutnost pestavby

nynjších dom starších zvýšením, nemá-li Staromst-

ské námstí utrpti na souladu svém postaveným již

domem Sírovým. Ukazoval, jak vypadalo by námstí
po zboení domu Krénova a jak získalo by nahra-

zením téhož jinou ladnou soumrnou budovou, ímž
by místo pro pomník Husv malým pošinutím pišlo

na místo dstojné s místným pozadím v harmonickém

celku; tím dokázáno odborn, že námstí zcela dobe

]
ro pomník Husv se hodí*), aniž by sloup Mariánský

eho ztrácel. Je ku podivu, jak oko lidské tu nejmenší

nesrovnalost poznává a v jistých pípadech vtší od-

chylky nevidí. Pan pednášející promluviv ješt od-

born o zamýšlené stavb ukonil a odmnn byl

hluným potleskem a pochvalou."

Peetše mli jsme sto chutí promluvit si s p. archi-

tektem o jeho názorech o cennosti a >. bezcennosti« tch
kterých staveb starých jakož i o »malebnosti« a »pito-

resknosti« staveb nových, snad by nám za ei byl

ukázal jak vci nejen rozumí ale jak také umí na-

hrazovat ty staré slátanice novými. Ale pan architekt

nás pedešel a již píštího dne » opravoval" referenta

N. L lánekem »Po zboení dom.« Pro úplnost

cítíme se povinnými také tuto opravu jeho mezi svými

sloupci otisknouti : »Neupírám domm . p. 933 — 931

I. historickou a umleckou cenu, ale nepipisuji jim

vtší ceny dom již sbouranýeh . p. 934 a 935— I.

Dkazem toho jsou mé, díve již v kruzích odborník

projevené náhledy a práce. Na bourání všech tch
dom nemám úasti, sdílím však po seznání jejich

stavu náhled, u píležitosti jich bourání získaný, že

*) Prosíme, aby nebylo vzpomínáno toho, kdy p. arch.

tvrdil, že se velké námstí pro pomník Husv nehodí.

s nejvtší ásti udržitelnými nebyly, a sice tak, že

i adaptace jich by bývala totožnou s novou stavbou.

Nemínil jsem nikdy, že starobylý ráz námstí nebyl

podmínn starými facadami, ale tvrdím, že architekto-

nický ráz námstí i pi provedení nových staveb

udržitelným jest a objasnil jsem, ím podmínn jest.

Poznámky o chatrném zpsobu provedeni staveb a pe-
staveb dom . p. 933 a 931—1. týkaly se hlavn
emeslného provedení. Prelí domu . p. 932— I. ne-

považuji za práci z roku 1690 — 1721 a nepovažuji

je za práci Dientzenhofrovu. Objasnil jsem, z jakých

dvod mám za to, že portál domu . p. 933 — I. na

míst svém v letech 1640— 1689 nestával a sdlil,

z jakých dvod se zprávy, o portálech domu . p.

932—1. šíené, opraviti musí. Gotické zbytky, nale-

zené pi bourání, považuji sice za zbytky nkdejší

kaple Všech svátých — dkaz pro to však' není —
a poukázal jsem na lánky pana dra. Teige o tchto

domech, a objasnil — pokud zprávy a náhledy se

stavem se srovnávají.*

Jak nejasn to mluvil p. architekt ve své ped-
nášce, když referent jeho náhledy tak špatn tlumoil 1

Nebo snad — — *

Dle další zprávy denních list vyhovno žádosti

spolku architekt a inženýr v král. eském za vysta-

vení plán mst. pojišovny, p. arch. Polívkou vypra-

covaných. »K návrhu dozorí rady mstské pojišovny

a ve dorozumní s p. arch. Polívkou usnesla se rada.

mstská, a b y p 1 á n y dotyné o nkterém ped-
náškovém veeru)!!!) spolku arch. a inž. obe-
censtvu (!!!) byly vyloženy; ke schzi nech je

také pozván pan projektant, aby plány náležit vysvtlil

a odvodnil." Tedy o pednáškovém veeru vyloženy

budou plány k veejnému nahlédnutí! A pan archi-

tekt hned na míst pouí své odborné kollegy, kdyby
snad nebyli dost moudí pochopiti jeho plány !

—
Znamenité, fenomenální! Je vidt, že u nás nevymizet

smysl pro »politiku.«



Na den 25. íjna 1899 vypsány jsou doplovací

volby do sboru obecních starších. Je pochopitelno

že rzné strany chápou se mimo hesla »moudrého
hospodáství" také hesla »zachování starobylého a ma-
lebného rázu Prahy« Je to jediný dsledek všeho toho

neúspchu, jakého dodlali se snažící se jednotlivci i kor-

porace. Po všem nepochopení a, mluvíme-li upímn,
po vší zatvrzelé umínnosti panujících stran na radnici

nezbývá nic jiného než užiti tohoto rázného prostedku

k obrození pomr pražských. Spolek Mánes, který

po dobu tíletého vydávání Volných Smr s takou

hoževnatostí upozoroval na nesprávnosti v záležito-

stech umleckých, který s horlivostí systematicky

pracoval pro zachování Staré Prahy, podporoval již

loského roku organisaci volební za onmi hesly pra-

covavší. Letos vedle ní staví své kandidáty »ko-

mise akademická" a také spolek »architekt a inže-

nýr* pro zastoupení svých kruh ve sboru obecních

starších pracuje. Jde - li opravdu o vc a ne jiné smry,
pak je s politováním, že opravové tyto frakce nesjed-

notily se v jeden sbor, jemuž pi rozháraných pom
rech na radnici jist by kynulo vítzství, je to tím

politováni hodnjší, zapomíná-li pi tom nkterá strana

na stanovisko vcné a hledí-li pod heslem Staré

Prahy domoci se nkolika mandát teba i pomocí

kompromisu vládnoucích stran, kterým dosud »Stará

Praha« neznamenala nic jiného, nežli jen »volební

heslo« protivných lidí a které otázku krásné Prahy

dovedly luštit jedin krumpáem. Spolek Mánes ne-

moha k hájení zájm umleckých pímo volebního boje

se úastniti, vítá každou poctivou práci smující obrození

nesnesitelných pomr na radnici.

= ZPRÁVY. = JULIUS MAÁK MRTEV —TAK
hlásaly 9. t m. veškery žurnály eské v krátkých notic-

kách mezi denními zprávami. K význanjšímu projevu

nedostal se žádný z nich, patrn že nebylo mu docela

jasno jakého muže eské umní v Maákovi ztratilo, to

lépe cítily listy cizí, nmecké — — Inu ovšem leckerý

obecní starší, bezvýznamný politik nebo zbohatlý

mšák zasluhuje vtšího povšimnutí nežli výtvarník,

jehož místo a jako uitele, a jako umlce a jako

lovka té dob}r nikdo nám nenahradí. — íslem 9.

vykonaly Volné Smry zpsosem velmi stízlivým

ás povinnosti své vi ješt žijícímu. íslo posmrtné

jist by nyní mén spoilo nadšením kritiky, uznáním
vrstevník a láskou žák k zemelému mistru. —
yÝSTAVA JEDNOTY VÝTVARNÝCH UMLC
* v Praze slavnostn zahájena za pítomnosti po-

zvaných hostí 14. t. m. V poslední chvíli, kdy list

se tiskne, nezbývá asu ani místa na obšírný referát.

Výstavy súastují se pední celebrity zdejšího um-
leckého svta professoi Hynais, Pirner, Ženíšek, ryt.

Brožík, Myslbek, Maudr. — Ku zvýšení lesku pi-

spívá dále j L. Marold i j nelen Jednoty J. Maák.
Ostatek doisti se lze v poloúedních zprávách Jed-

noty v denních listech k p. to, že je to prvá výstava

eských umlc, jí že zahájena je nová epocha ve
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vývoji eského umní výtvarného, jí že provedeme

rozluku mezi eským a nmeckým umním v Cechách,

»že Jedn. Um. Výtvar. to byla«, která stateným

svým vystoupením pi obeslání petrohradské výstavy

ukázala, jak dovede háj iti zájmy eského umní« —
a podobn. Bylo nám nemilé, když museli jsme pi

obchodním podniku soukromém odsuzovati bom-

bast — bude nám to však tikrát více žel, když pi

podniku tak seriosním jako je výstava naších star-

ších a vysoce vážených výtvarník budeme museti

ukázati nejenom na bombast, ale i na — ne-

pravdy. Referát o výstav hodláme pipraviti k íslu

píštímu.

Dekorativní vázy josefa klimeše. v ísle
9. oznámili jsme úmrtí nadaného absolventa školy

prof. Klouka. Dnes pinášíme nkteré z posledních

prací jeho v reprodukci. Jsou to práce provedené za

pobytu jeho v Paíži, práce, kterým vnovati se chtl

zúplna. Jsa nadán neobyejným smyslem pozorovacím

i komposiním, byl by pi nevšední píli a houževnaté

vytrvalosti dodlal se v dekorativním oboru svém

úspchu pejednoho. Již nkolik tch ukázek v ísle

uveejnných svdí u lovka, opustivšího sotva školu

svého mistra, o veliké vli vytvoiti nco samostatného.

Tím více padá na váhu, že stalo se tak u nás, kde

v tomto oboru dekorativního sochaství podnes mimo
uvedenou školu Kloukovu tak málo se pracovalo

u nás, kde na trhu umleckém nenalezli jsme tém
jediné práce dekorativní, jakých v cizin všude bývá

vystavováno i potebováno. Ze ve všem pokus na-

prosto se nezdail, není vinou u lovka, který mlád

teprvé se propracovávati zaal. Pes to však nkteré

práce prozrazují sílu talentu dekorativního, a jsou ta-

kového rázu, že by smle postaveny býti mohly

k podobným práem cizího umleckého prmyslu. 5.

T7ÝSLEÓEK SOUTŽE *VOLNÝCH SMR«. DO
» ustanovené ihty došlo celkem 9 model misek

na popel. O pracích rozhodla jury (Kotra, Sucharda,

Županský, jednohlasn následovn: Návrh zaslaný pod

heslem H— r z konkurence vylouen, ponvadž pro-

veden v rozmrech dvojnásobných, než jaké maxi-

máln stanoveny. Ostatních osm návrh neodpovídalo

podmínkám konkurenním jednak nedosti pelivým
provedením technickým neb konvencionálností kom-

posice, jednak tím, že nebyly úpln provedeny, nýbrž

pouze ve skizze. Z dvodu toho usneseno vypsané
ceny neudliti. Návrhy, které však nejvíce pibližovaly

se žádanému provedení usneseno odmniti akcesity

po 20 kor. jako honoráem reprodukním. Práce ty

zadané pod heslem: P. F. (autor B. Kafka), »Putti«

(J. V. Nmec) a Nárt (B. Kafka) uveejnny budou
v nejbližším ísle »V. Smr «.

SOUTŽ NA NÁRTKY PRO DIPLOMY ESKÉHO
^ odboru zemdlské rady pro markrabství moravské,

které budou udíleny jako odmny pi výstavách a za

jiných píležitostí. Konkurovati mohou výtvarní umlci
eští. Nártky butež 32 cm vysoké, 48 cm široké,

a budiž užito motivu hospodáského. Na diplomu budiž

umístn moravský zemský znak a ponecháno místo

pro pimený text. Nártky opatené heslem s pilo-

ženou obálkou, obsahující konkurentovo jméno a

oznaeným stejným heslem butež dodány do 15. li-

stopadu t. r. eskému odboru zemdlské rady pro

markrabství moravské v Brn. Ceny vypisují se dv
a sice první 100 korun a druhá 50 korun. Jména
len jury sdlena budou pozdji.

yEEJNOU SOUTŽ NA ZÍSKÁNÍ REKLAMNÍHO
* plakátu lázeského msta Baden u Vídn vypi-

suje lázeská komise tohoto msta pro umlce Ra-

kouska a Nmecka. Úprava a velikost plakátu pone-

chává se umlci. Žádá se pouze, aby alegoricky zobra-

zena byla »uzdravující síla sirných pramen v Badenu,

a použito bylo nkterých pohled na budovy lázeské

a jeho okolí. Za nejlepší návrh vypisuje se cena 1000 kor.

Mimo to ponechává si vypisující komité právo dva nej-

lepší návrhy po 200 kor. zakoupiti. Udlením cen pe-
cházejí návrhy v majetek komise i s reprodukním
právem pro úely reklamní. Velikost písma hlavního

»Curstadt Baden bei Wien« a »Schwefel-Thermen«

budiž tak volena, aby viditelná byla u plakát pipev-

nných na perronech nádraží z oken vlaku. Návrhy

heslem a obálkami obvyklými opatené, zaslány butež
do 30. listopadu pod adresou: »Die Curkommission

von Baden bei Wien.« Jury pevzali pp. :
pedseda

komise, zástupce »Kúnstlergenossenschat Wien’s,« arch.

H. Peschel, malí K. Probst, dr. Hermann Rollet, Fr.

Rupprecht von Vistrolog z Vídn a dr. K. Schwarz,

lázeský léka v Badenu.

PÁTELM A SPOLUPRACOVNÍKM „VOLNÝCH SMR “. Pestávaje býti redaktorem

belletristické ásti »Volných Smr«, kdy tyto dosply ke svému cíli, býti eským pevážn odborným
listem výtvarného umní, vzdávám upímné díky všem spolupracovníkm, kteí v prvém tíletí tohoto listu

svornou prací mi byli nápomocni, píspvky svými ást belletrii urenou zásobujíce, ímž mn práci pátelsky

usnadovali a druhm výtvarníkm sympatii svou nezištn osvdovali.
Prosím je, aby i v dob píští, podniku tomu vždy svou píze zachovali — pro sebe vyprošuje si od

nich prominutí všeho, v em výsledek práce zstával za touhou, od pátel v redakci a vydavatelstvu »Vol-

ných Smr« pak shovívavou upomínku, sám pi této píležitosti je ujišuje, že psobení v kollegiálním

jejich kruhu mi zstane drahým a nezapomenutelným.

V PRAZE, dne 15. íjna 1899. KAREL MAŠEK.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotocinkografie J.VILÍMA v Praze.





UMLECKÝ MSÍNÍK

i VOLNÉ SMRY i
vycházejí péí a nákladem spolku »MANES«

o tech tiskových arších= 15. KAŽDÉHO MSÍCE=
za redakce Iv. L. KLUSÁKA, J. PREISLERA,

STAN. SUCHARDY a K. MAŠKA.

na VOLNÉ SMRY
pedplácí se ron 6 zl.

poštou 6 zl. 40 kr.

Cena ísel pro jednotlivý prodej uruje se zvláš.

=VOLNÉ SMRY=
tisknou se v knihtiskárn DRA ED. GRÉGRA,

cliché z reprodukního závodu J. VILÍMA

v Praze.
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= ÁST TEXTOVÁ. =
JULIUS MAÁK. (Nekrolog.)

KAREL ENGELMULLER: Za vtrem.

Fragmenty z knih Johna Ruskina.

J. METLICE: Giovani Segantini.

PRAHA 1899. Souhrn zpráv s poznámkami »V. S.«

ZPRÁVY UMLECKÉ. SOUTŽE.

&&&&&&
— ÁST OBRAZOVÁ: =

JULIUS MAÁK: Ranní nálada.

Slunce v lese.

JAN DDINA : Illustrace.

JAROSL. ŠPILLAR : Žn na Chodsku.

FR. ŠIMON: Studie.

KAREL ŠPILLAR: Dekorativní výpl.

A. MUCHA: 2 studie.

J. ÚPRKA : U sv. Antoníka.

J. KLIMEŠ : 7 dekorativních nádob.

Našim pátelm!

» Volné Smry « koní tetí roník.

Pi revisi práce naší patrný je znaný vývin listu proti roníku prvému, dík obtavosti

celé ady umlc eských, kteí souasn s vydavatelstvem pináší znané obti listu, který musí

být zbudován na pevném základ finanním, by dle svého urení byl listem ist umleckým,

samostatným, který vždy jen z tohoto stanoviska bude vnášet svtlo, budit zájem a poroz-

umní pro snahy umní. Jsme si dobe vdomi, že nejsme u cíle, ba že snaha zstává za

výsledkem, víme však též píinu, která u mnohé vci dobré bývá pekážkou.

Proto obracíme se ku všem pátelm, kteí cítí se snahou naší, by

pomáhali nám hojným pihlašováním odbratel, — osobním stykem práce

ta pro jednotlivce nepatrná —
,
my pak ujišujeme, bude-li mít apel náš výsledku, že každý

odbratel bude odmnn obsahem vždy bohatším a seriosním.

List náš zdokonalovat v každém smru to snaha naše, která není a nebude nikdy

spekulací, které by umní sloužilo za pláš.

Na vedlejší lístek pipiš každý laskav adresy uritých osob jako abonent, kterým

má být list novým roníkem zasílán a zašli jej svému knihkupci neb Administraci . »Volných

Smr« Praha II. v Tních 8.

Za laskavost dkuje pedem
VYDAVATELSTVO.
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